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رواية





إهــداءٌ ... 

اإىل الذين �صيعيدون للعامل بهاَءه الذي خلَقُه اهلل عليه .. 

حممد العدوي
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جمرد إشارة
حممد املخزنجي

هن�اك ُكتَّاب يولدون كب�ارا، وهي حالة ن�ادرة التكرار ومدعاة 
للتأم�ل، وهذا الكاتب »حممد العدوي«، وروايته األوىل »الرئيس«، 
منح�اين الفرصة ملحاولة س�ر بعض أغوار ه�ذه الظاهرة اإلبداعية 
اجلميلة، فقد ُأتيح يل أن أعرفه كاتبا قبل أن أسعد بمعرفته شخصيا، 
عندما قرأت له مقاال مجيال مزج بني العلم واألدب بأداء رفيع ولغة 
ش�اعرة وعمق يف التق�ي ورحابة يف املنظور، حت�ى أنني متنيت أن 
أكون كاتب هذه املقطوعة النثرية املرفرفة، وهذا أحد مقايييس جلودة 
الكتاب�ة، وبرغ�م أنني تواصلت مع الكاتب في�ا بعد، وتعرفت عىل 
عذوبته اإلنس�انية وغزارة وصفاء منابعه الثقافية، إال أنني أش�فقت 
علي�ه عندم�ا حدثني عن مرشوع�ه الروائي عندما اخت�ار أن يكتب 
رواية عن »ابن س�ينا« الطبيب الفيلسوف »الرئيس«، وكان إشفاقي 
من وعورة العامل الذي اختار اقتحامه، والصعوبة التي تتطلب حنكة 
أدبية كبرية لرتويض هذه الوعورة حتى يتخىل املوضوع عن قساوته 
التارخيية وتدوخيه الفلس�في ويلني لعاطفة األدب، األدب الذي هو 

يف أفضل تعريفاته »ِسجٌل للمشاعر«. 
وقد فاجأين حممد العدوي بعد أن امتلك موضوعه بعمٍل متنيُت 
ل�و أكون كاتبه، وه�و هذه الرواي�ة »الرئيس«، الت�ي أرى أهنا عمل 
كبري، لكاتب ولد كبريا، فيها عذوبة اللغة املحلقة، وشعرية التأمل، 
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وجدي�ة البح�ث، وخصوبة اخليال، فهي عمُل موهب�ٍة حقيقية، فيها 
جرأٌة فكرية، ونبٌل إنساين، ومزج مقتدر بني ما كان وما هو كائن وما 
ينبغي أن يكون، يف رحلة بديعة لتعقب الس�رية الباهرة البن س�ينا، 
من القاهرة لطهران، ومن زمن الكاتب لزمن املكتوب عنه، ومل يكن 
الكات�ب هيابا أبدا برغم رقة عوده ورهافة مش�اعره، فاقتحم أفكارا 

إشكالية كرى بطمأنينة قلب سليم. 
إهن�ا املوهب�ة األصيل�ة، واحلساس�ية العالي�ة، واجل�د الثق�ايف، 
واإلخ�الص جل�الل احلي�اة، وه�ذه كله�ا، في�ا أتص�ور، املركبات 
األساس�ية يف »كيمي�اء« تكوي�ن الُكت�اب الش�باب الذي�ن يول�دون 

كبارا.
وبقي أن أش�ري خلصيصة ش�ديدة األمهية يف بنيان حممد العدوي 
الثقايف والروحي، جتّلت بدورها يف سطور روايته، وهي عدم امتثاله 
ملوضوَع�ات الرواية الغربية وال رواج الش�ائع من ظالهلا لدينا، فقد 
كان ابن�ا ب�ارا للرشق الثق�ايف والروح�ي، دون تنازل ع�ن مجاليات 

وتشويق الرواية حيثا كانت، ووجيب قلب اإلنسان أنَّى يكون.
إنني فخور بمعرفة الكاتب، وسعيد بميالد الرواية، ويتضاعف 
االفتخار والس�عادة، كون هذا الكاتب الش�اب الذي ُولِد كبريا، هو 
اب�ن مدينت�ي »املنص�ورة« ، وخريج كليت�ي »طب املنص�ورة«، وهو 

طبيب عيون جيلُّ البرص الفني، وَحسُن البصرية اإلبداعية.
* * *



مكتوب على املدخل

»فطال���ُب احلقِّ لي����س هو الناظ���ُر يف كت���ِب املتقدمني، 
امل�سرت�سُل مع طبعه يف ح�سن الظن بهم، بل طالُب احلقِّ 
م لظنه فيهم، املتوقِّف فيما يفُهُمه عنهم، املتبِّع 

ِ
ه هو املَتّ

احلجة والربهان ال قول القائل الذي هو اإن�سان«.
 ابن اهليثم





صالة الدخول

»ُوُرود«
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بداية
14 يونيو 2011

ندى نائمة عىل مقعدها، بني وس�ادٍة صغرية، وأرنٍب من فرو أبيض. 
يف كفي كُفها، يمنح نفيس رحابًة، تسُع العامل الذي نحلق فوقه.

جلست هي إىل جواري، وأمها الدكتورة »رضوى« ناحية املمر.
يف مطار القاهرة صباح اليوم كان لقاؤنا األول. 

مرسعة، تعرفني الدكتورة بنفسها: 
- رض�وى حس�ن، حدثتن�ي غادة عنك كث�ريا. معذرة مل أس�تطع أن 
أقابلك خالل األيام املاضية، إجازيت يف مرص كانت قصرية. حتى غادة مل 

أقابلها إال مرة واحدة، زارتني هي بعد وصويل بيومني.
- ال مشكلة، يكفيني اهتامكا هذا. 

- هذه ندى، ابنتي. سلمي عىل عمو يا ندى. 
تفرد ذراعها الصغرية عاليا، وتعيدها خلف رأس�ها، قبل أن تنزل هبا 
إىل يدي، لتس�لم س�الما يزهر صداقًة جتعلها جالسة عىل فخذي، متعلقة 
بناف�ذة الطائ�رة خ�الل الرحلة، رغ�م حتذي�ر املضيفات لنا أثن�اء اإلقالع 

واهلبوط.
- أمي تقول إن الطائرة عصفور كبري .. صحيح؟ 

- نعم. 
- نحن يف بطن العصفور؟ 

- نعم.. 
- وهذه النافذة هي عينه؟! 

- نعم.. 
ألصقت وجهها بالزجاج، وبخار تنفسها متكاثف حول فمها.
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- ال أرى شيئا!
مال�ت الطائ�رة إىل اليم�ني وهي ت�دور فانكش�فت األرض حتتنا من 

النافذة.
قلت: »انظري هكذا ترى العصافري العامل«.

- ماذا ترى؟!
ع�ىل األرض كانت املربعات اخلرضاء تتداخل م�ع حدود الصحراء 
الواس�عة املمت�دة إىل األفق، تقطعها طرق مرس�ومة كأهنا أخاديد ش�قت 
بس�كني، نرتك القطع اخلرضاء القليلة خلفنا، ونس�ترشف جهة الصحراء 

التي متلؤها تالل صغرية هلا ظالل سوداء واسعة مفروشة عىل األرض. 
يظهر العامل مساحات ملونة من الساء.

تعتدل الطائرة وحتل الساء الزرقاء مكان األرض امللونة.
أقول لندى:

- ترى عال�ًا ملوًنا ومجياًل.. الطيور ال ترى سيئات العامل.
ليس�ت هذه هي املرة األوىل التي تس�افر فيها ندى، هكذا قىض عليها 
اخت�الف األجن�اس، فأبوها من بلد، وأمها من بل�د، وولدت هي يف بلد 
غ�ري بلد أبيه�ا وأمها.. وبني هذه البالد الثالث�ة ترحل يف بطن عصفورها 

الكبري كل عام.
يف الع�راق ع�ىل ضفة دجلة قبل أربع س�نوات، ب�ني التاريخ واللغة، 
ول�دت أم�رية صغ�رية م�ن أم�ريات احلكاي�ات الفارس�ية. عينه�ا عربية 
واس�عة، وش�عرها كردي ناعم، ووجهها مرصي فيه س�مرة، وهلا لس�ان 

ينطق بلغات ثالث متشابكة. 
مل تكّف عن اللعب خالل ساعات انتظارنا يف مطار ديب والتي أكملت 
الثانية، تقف عىل س�ريرْ املرور، ووجهها عكس اجتاه س�ريه، وتظل حترك 

قدميها كأهنا متيش، وهي يف مكاهنا ال تتحرك.
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ت�رتك الس�رّي، وجتل�س قلي�ال تطالع جمل�ة معها، ث�م تع�ود تقفز بني 
احلقائب واملس�افرين املنتظرين. تدفع عربة صغرية ينام عليها طفل فتتنبه 
هلا أمه وتتابعها قليال مبتس�مة حتى إذا ابتعدت قامت إليها تعيدها، تعود 

ويف وجهها امتثال وهدوء مفاجئ ال أصل له. 
حني ركبن�ا الطائرة من مطار ديب، كان خمزون طاقتها قد نفد، فنامت 

تاركة كفها يف كفي.
تابعت خط س�ري الرحلة عىل الشاش�ة الصغرية أمامي، كنا نطري بعد 
منتصف الليل، ومل يكن يظهر من النافذة إال مصابيح بعيدة متأللئة أحيانا، 
وس�واد متصل ال هناية له أحيانا أخرى. عرنا مياه اخلليج وأصبحنا نطري 
فوق سلس�لة جبال عالية، ثم أرض س�هلة، ثم عادت اجلبال من جديد، 

لتدور الطائرة حوهلا، وتستعد للهبوط.
يف املطار، كنت أفتح عيني بجهد وأنا أبحث عن حقيبتي بني احلقائب 

املتتابعة عىل السري املتعرج كثعبان طويل.
أدّق�ُق النظ�ر وأك�رر مواصفاهت�ا لنفيس، ألتأك�د أيّن أترج�م بصورة 
صحيح�ة ما أراه ح�ويل، وأين قد اس�تيقظت فعال بعد ه�ذه الرحلة التي 

استغرقت عرشين ساعة كان أكثرها انتظارا يف مطار ديب. 
»زرقاء صغرية عليها خطوط عشوائية غامقة، وذراعها مكسورة«.

ختونن�ي عين�ي ع�ن متابعة احلقائ�ب اخلارجة م�ن البواب�ة الصغرية، 
وتنشغل بتأمل املطار الفسيح والوجوه املنتظرة من حويل. 

وجوه متعبة من الس�فر، ومن السهر، ومن االنتظار، مثيل متاما. أميز 
منها وجهني رأيتها يف مطار القاهرة يف الصباح، رجل يف منتصف العمر، 
بيده نسخة إنجليزية من رواية ساحر الصحراء لباولو كويللو، كلا وقعت 
عين�ي علي�ه أجده منش�غال باملطالعة فيه�ا. وفتاة وجهه�ا أورويب، تغطي 
شعرها األش�قر، بغطاء منسدل عىل كتفيها، عرفت من جواز سفرها أهنا 

بوسنية. 
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ال يشء يب�دو غريبا، كل ما حويل مألوف كأنني أعرفه من قبل، حتى 
الوجوه، وأشكال احلروف عىل لوحات اإلرشاد.

 رب�ا ه�ي املط�ارات املتش�اهبة يف كل الدني�ا. املس�افرون واحلقائ�ب 
وموظفو اجلوازات والع�اُل حيملوَن األمتعة. ختتلف الالفتات واللغات 

املكتوبة عليها، ويبقى املطار هو املطار. مكاٌن للفراق وللقاء.
لرهبة الغريب النازل، ولفرحة املغرتب العائد.

مكان العبور، والدموع، والالمباالة أيضا. 
تصدمني حقيبة كبرية يسحبها رجل من السريرْ إىل عربة حقائبه. يرّبت 

عىل كتفي وهو يبتسم معتذرا، فأجيبه بالعربية رسيعا: ال بأس. 
ثم أتنبه إىل أنه لن يفهمني، فأكتفي باالبتسام وهو يدير عربته ويبتعد 

هبا مرسعا، وأعود أنا إىل انتظار حقيبتي عىل السري من جديد. 
ت�أيت احلقيبة عىل مهل، أراها خارجة من البواب�ة الصغرية، تتعثر بني 
احلقائ�ب الكب�رية التي حوهلا، أبتس�م هلا حني تص�ل، وآخذها ألقف يف 

الطابور اخلارج من ساحة اجلارك. 
ال ضجيج، وال نداءات، وال شجار، ال يشء سوى أصوات احلقائب، 

ورنني األختام، وحتيات قصرية من رجال اجلوازات. 
يل  ويق�ول  الس�فر،  ج�واز  ويطال�ع  حقيبت�ي،  إىل  املوظ�ف  ينظ�ر 

باإلنجليزية: مرحبا بك. 
نعر البوابة إىل ساحة الوصول. 

عن�د البواب�ة كان طاب�ور املنتظرين خلف الس�ور الصغري، ممس�كني 
بباقات ورد يلوحون هبا ألقارهبم وعىل وجوههم ابتسامات فرحة منهكة 

من السهر. 
أقول للدكتورة رضوى: 

»يف طهران ُيستقبل العائدون من السفر ببقات الورود«.
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كثرية هي الورود املصفوفة يف طابور املنتظرين، سأرى بعد خروجي 
من املط�ار بائعي الورد يعرض�ون باقاهتم عىل الداخلني، وس�يظل الورد 

عىل امتداد الطريق حتى خترج السيارة إىل طريق طهران.
تضحك وتقول: »جئت تنوي الس�حر هنا. فتخيلته يف باقة ورد عىل 
ب�اب املطار. اصر حتى يكش�ف لك النهار س�حر ه�ذه املدينة كامال، ال 

تفسد املفاجأة بسحر صغري ترسبه إىل نفسك«.
 نجت�از بوابة مطار اإلمام اخلميني، ورائح�ة فجر املدينة النائمة هتب 
عىل وجهي. أمأل هبا صدري، فأش�عر ببهج�ة خفيفة تزيل آخر ما بقي يل 

من خوف الرحلة التي بدأهتا باألمس.
هل تسافر إىل إيران؟!

تقول أمي: أمل جتد مكانا آخر تذهب إليه؟
- وم�اذا أفع�ل ومل جيد ابن س�ينا مكانا آخ�ر ينهي فيه حياته، س�وى 

إيران!
أتاب�ع الس�ائقني عىل الرصيف املواج�ه للبوابة، س�ائقو األجرة أيضا 
متش�اهبني كاملط�ارات، يعرفون كلات كثرية من لغ�ات كثرية، يقرتحون 
أس�اء فن�ادق بعينه�ا، ويطلبون أج�را كب�ريا، ويدعون ع�دم الفهم حني 

جتادهلم يف األجرة.
- گنجي�ان ف�ی ش�رياز، وس�يصل غدا إىل طه�ران، تبي�ت أنت معنا 

الليلة، وتتعرف عليه غدا ثم نبحث أمر إقامتك.
- أش�كرك كث�ريا، ل�دي حجز مس�بق وأن�ا يف القاهرة، ومعي اس�م 

الفندق وعنوانه.
ركبت هي سيارة أجرة، وبقيت أنا أتفرس وجوه السائقني، ربا ألنه 
كان يق�ف وحده إىل جوار س�يارته س�اكتا ال يتخطف الن�اس من البوابة 
ذهب�ت إليه. دار حول الس�يارة وفتح يل الباب، ووض�ع احلقيبة يف املقعد 

اخللفي.
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بخليط اللغات أسأله عن اسمه. 
- عباس. وأنت؟

- حممد.
- مسلم؟

لي�س إلجابت�ي معن�ى بالتأكيد، وإن أجبت�ه بال، فلن يفه�م املزاح يف 
اإلجابة.

- احلمد هلل.
- ما بلدك؟

- مرص.. اسمها بالعربية والفارسية واحد.
يبتهج وجهه، وهو يقول: »مرص«.. »مبارك«.

يضحك وهو يشري بيده شارحا أنه رحل.
أبتسم له.

- نعم.. مبارك رحل.
- فندق عبايس جوود.. عرب كتري.. جوود.

- أريد فندقا تكلفته ليست مرتفعة.
خيرج هاتفه ويكتب عليه رقا، ويناوله يل..

أفهم أهنا أجرة فندق عبايس هذا، 140 دوالرا..
»ال كثري«!!

نحاذي مسجدا كبريا، فيشري إىل يمني السيارة:
 »حرم مطهر«.. »مرقد مخيني«.

يف ضوء الفجر الوديع، تظهر قباب املسجد الالمعة، ومآذنه الفضية. 
مس�جد كبري واس�ع، ولوحة كبرية ع�ىل الطريق مكت�وب عليها بحروف 
عربي�ة »الس�الم عليك ي�ا روح اهلل«. وصورة اإلمام اخلمين�ي رافًعا يديه 

بالدعاء، يف وجهه تقطيبة غضب.
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أردد بتلقائية دعاء املقابر: 
»الس�الم عليكم دار قوم مؤمنني... الله�م ال تفتنا بعدهم واغفر لنا 

وهلم«.
يقطعني سؤال أمي من جديد:

»إىل بالد الش�يعة يا حممد!! أمل يكن أمامك شخص آخر لتكتب عنه، 
س�افر إىل تركي�ا، اكتب عن اب�ن حزم واذهب إلي�ه يف إس�بانيا.. إيران يا 

حممد!! تذهب إىل الشيعة!!«.
أبتسم هلا يف خيايل، وأنا أقول: وأقرأ هلم دعاء املقابر اآلن أيضا! 

أسأل السائق قطًعا للوقت:
- جئُت ألزور أصفهان.

- أصفهان مجيل.
- كم املسافة إىل هناك.

- هذا طريق أصفهان.. أمامنا طهران، ويف آخر الطريق خلفنا تكون 
أصفهان، مخس ساعات تقريبا. وبيننا وبينها مدينة قم.

خلفي تكون أصفهان!!
 أنظر من زجاج السيارة وأنا أمتنى لو أخرق احلجب، فأراها. 

هل كنت أصدق حني كتبت منذ س�نة عىل صفحتي يف »فيس بوك«: 
»إىل أصفهان خذوين معكم«، أن تكون خلفي، ويكون بيني وبينها مخس 

ساعات بالسيارة!
ملن كتبت هذه العبارة، فصدقها وأخذين معه.

أصفه�ان الت�ي مل تكن إال حل�ا، ال أعرف م�ن أين ب�دأ، لكنه حّول 
ح�روف اس�مها إىل نغ�م حلو كل�ا جرى عىل لس�اين. حل�م أحببت معه 

الصاد والفاء واهلاء والنون. 



20

ينبهني صوت خفقان األعالم عىل جانبي الطريق، إىل أننا وصلنا إىل 
طهران. 

أع�الم كثرية عىل س�واٍر عالية، وأع�الم متدلية من اجلس�ور العابرة، 
وإىل اليسار يظهر برج آزادي شاخما مضاء يف ظلمة املدينة. 

أعرفه من صوره املشهورة يف نرشات األخبار. 
يشري إليه السائق: هذا برج آزادي.

آزادي ه�ي احلري�ة بالكردي�ة. عّلمن�ا الس�وريون ه�ذه الكلم�ة منذ 
أسابيع، حني سموا هبا مجعة من مجع ثورهتم التي بدأت. 

نرتك الرج رسيعا، والسيارة تشق املدينة الصامتة. 
»ورأيت طهران أول مرة برداء الفجر...«.

الفجر يكسو املدن سكينة وهيرْبة.
وطه�ران التي تلب�س اآلن ردائي الفجر، الس�كينة واهليبة. تكمل يل 

أدوات السحر الذي جئت من أجله.
صوت القرآن يأيت خافتا، تالوة نقية للشيخ حممد صديق املنشاوي: 
﴿أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى، إنا يتذكر 

أولو األلباب...﴾.
تنس�اب آيات س�ورة الرعد متتالي�ة، وأنا أبحث عن امل�آذن يف لوحة 

الفجر حويل فال أجد الكثري منها. 
- الشيعة يا حممد !! 

- لقد كان هو أيضا ش�يعي!! ابن سينا، صديقي الذي قطعت ألجله 
ا. مل خيرين بذلك حني أوحى إيلَّ بلقائه يف ذلك  هذه املس�افات كان ش�يعيًّ

احللم البعيد، مل يتحدث عن يشء. 
كطيف خفيف أول الليل، مهس باسمه يف روحي! 

من فضاء احللم انفجرترْ نقطٌة بيضاء، تناثرترْ خطوًطا متباعدة. 
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كأشعة الشمس افرتقن إىل مدى.
وقب�ل أن تضيع اخلطوط يف البع�ِد، انكرس كل اثنني متجاورين منها، 

ليلتقيا راسمنيرْ رؤوس حراب صغرية.
ثم افرتقا.

ليلتقيا من جديد. 
وهكذا .. كلا تباعد خّطان، تالقى يف البعد خّطان. 

والنق�اط املضيئ�ة يف آخ�ر كل خط، تتح�رك مرسعة، ترس�م باللقاء 
والفراق نجوما مربعة، ومثمنة. 

تنكرُس وتتلوى، عىل إيقاِع ناٍي بعيد. 
.
.

َوى.  تكتمُل دائرة اخلطوِط املتشابكة، وُتطرْ
قبًة واسعًة. 

والنقاُط املضيئُة ال تقف. 
ُتسارُع يف رسم اجلدران واألعمدة التي حتملها. 

والناي البعيد َيِرقُّ حلُنه. 
تكتمُل التيجان واملقرنصات واألعمدة املصقولة.

ويزي�ُد مع الن�اي قانوٌن، وتكتيس اخلطوُط ألواًن�ا، وتصُل النقاُط إىل 
األرض. 

إيواٌن كبري.
يف وسطه بركُة ماٍء، يرنُّ صوُته مع صوِت النَّاي والقانون. 

َمُل  ويف الص�در لوح�ٌة كبريٌة، عليه�ا آيٌة من القرآن فيها ﴿ُق�لرْ كلٌّ يعرْ
عىل َشاِكَلتِه﴾.
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ثالث�ُة جدراٍن، والرابُع مفتوٌح عىل باحٍة واس�عٍة تغس�لها الش�مس، 
يف وس�طها نافورة كبريٌة تصل إىل بركة اإلي�وان بنهٍر من الرخام. وحوهلا 

أشجاٌر كثيفة وأزهار ملونة. 
تِيجاُن األعمدِة منقوش فيها جزء من آية: 

ِرَجترْ للّناس﴾. ٍة ُأخرْ ﴿ُكنتم خرَي أمَّ
 تتكرر بتناظر يف كل ناحية. 

ف، وُتفَتح يف آِخ�ر الباحة بوابة  حي�زن الناي، وخيف�ت القانون وال�دُّ
كبرية. يف صدرها 

رف�وٌف عليه�ا كت�ٌب جمل�دة، فيه�ا س�كينُة الكت�ب، ودفُء رائح�ِة 
الورق.. 

ويعود الوحي بال صوت.
خفيٌف ينساُب يف نفيس بال مركز واضح: 

»ابن سينا«.
ال أحد يف القاعة. إال طاولة كبرية يف املنتصف، من خش�ب منقوش، 
نفس النجوم املتش�ابكة. تصنع دوائر مكتوب يف كل دائرة اسم، وتاريخ، 

بخط فاريس منمق. 
األس�اء ت�رتا، والتواري�خ تكر وجييء اس�مه من جدي�د بني رقمني 

 .)432 – 370(
وأمامه كتاٌب مفتوٌح، يف السطِر األول منه: 

»إن اإلنس�اَن جيه�لُ أكثَر مما يع�رف، وغايُة املعرفِة إف�ادٌة اليقني حتى 
يصل منه إىل مبدأ الوجود وعلله«.. 

وعىل هامش الكتاب عنوانه: 
»النجاة«.

* * *
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تق�ُف الس�يارة أم�ام فن�دق فاخ�ر، يش�ري إلي�ه الس�ائق وه�و يقول: 
ُدويس. يكرس الفاء، ويس�كن الراء ويضم الدال، وتكون الواو امتداًدا  ِفررْ

للدال املضمومة. 
س�أحب هذه الطريقة يف نطق اسمه كثريا، وأكرره فرحا كلا أوقفت 

سيارة أجرة توصلني إىل امليدان. 
ُدويِس.  ِفررْ

اسم يليق بشاعر. 
مل يكن الس�ائق قد فهم فيا يبدو رغبتي بفندق متوس�ط التكلفة، ومل 
أش�أ أن أت�رك الف�ردويس الذي جاءين م�ع انبالج صبح طه�ران، فرتكته 

حيمل حقيبتي إىل هبو الفندق، بعد أن تأّكد من وجود غرف متاحة. 
أعطيته األجرة مطوّية، فوضعها يف جيبه كا هي ومل ينظر فيها. 

ش�كرين وانرصف، وعدت أنا أمأل بطاقة الفن�دق، وكلُّ أَميل فراٌش 
ألقي عليه جسدي فأنام. 

خلف رجل االستعالمات طاولة مستديرة عليها أعالم صغرية لدول 
العامل، تش�اغلت بالبحث عن عل�م مرص بينها وهو ينهي إجراءات حجز 
الغرفة. مل يكن العلم موجوًدا، ربا هو يف اجلهة اخللفية التي ال تظهر يل. 

سألته إن كان علم مرص موجوًدا هنا، فابتسم وهو هيز رأسه نافيا. 
م�دَّ يل ي�ده ببطاقة الغرفة، وهو يش�ري إىل عامٍل كان يقُف س�اكًنا منذ 

دخلت إىل الفندق، فيحمل احلقيبة ويشري إىل جهة املصعد. 
يف انتظ�ار املصع�د كان الف�ردويس ينظ�ر إلينا من متثال�ه الصغري عند 
الس�لم، جبين�ه مقطب وعىل وجه�ه إرهاق الس�نني، بي�ده اليمنى كتاب 
كبري، واليرسى مف�رودة كأنا هيم بامليش. وعند قدميه جيلس طفل صغري 

عاري اجلسد، يف عينيه رهبة، وشغف. 
* * *





القاعة األولى

»تاالر أول«
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لوحة 1
مايو 1999

ُن قوس قزح السقف واجلدران.  ُيلوِّ
والشمُس تفرُش األرَض، وجزًءا من املكتب. 

ف�وَق املكتب كانت االس�طوانات املبعثرة منذ الليل�ة البارحة هي ما 
يعكس أشعة الشمس ملونًة عىل كل ما حوهلا.

جه�از ألع�اب الفيديو موص�ول بالتلفزي�ون، بابه مفت�وح، وذراعاه 
متش�ابكتان، أس�الك كث�رية معق�دة، األورج ع�ىل الكنبة املقابِل�ة، وبقايا 
الطعام يف األطباق عىل الطاولة الصغرية. وعىل األرض علب املرشوبات 
الغازية الفارغة. وصوت مروحة احلاسب تئز خافتة، وأنا أفتح عيني، يف 

أول أيام إجازيت الكبرية.
هك�ذا ظنن�ت وس�ميتها، من�ذ ب�دأت الدراس�ة يف الص�ف األول 

االبتدائي؛ »إجازة آخر سنة يف املدرسة هي اإلجازة الكبرية«.
نَِية عم حممود  »وشهادة آخر سنة يف املدرسة هي الشهادة الكبرية«، ُأمرْ

حارس املدرسة وأنا أصافحه يوم حصلت عىل شهاديت األوىل:
»عقبال الشهادة الكبرية«.

أفتح عيني، عىل الس�قف امللون، والغرفة املبعثرة، ويف عقيل ترن آخر 
عبارة يف حلم تلك الليلة: 

»إن اإلنسان جيهل أكثر مما يعرف..«.
كان يوما صاخبا من أوله، ومل أكن قد نمت ليلتي الس�ابقة أيضا، كا 

حيدث عادة يف أيام االمتحانات. 
يف الصباح، تعجلنا تسليم آخر ورقة امتحان لن��ا. 
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وّدعنا مقاعد املدرس�ة ب�أوراق مادة األحياء، ث�م جتّمعنا يف الفناء، مل 
يكن يف املدرسة سوانا يف هذا اليوم، كانت كل املراحل قد أهنت امتحاناهتا 

وبقينا نحن وحدنا. 
َنا هدوٌء يمأل القلب حنيًنا، وحزًنا. ونحن نتجول يف أبنية املدرسة.  لفَّ

دخلنا املعامل والفصول. 
ع�ىل الس�ّبورات كان�ت بقّية من كتاب�ات اللج�ان، أو حصص العام 
األخرية، وعىل األبواب أساء الطلبة، وعىل الطاوالت رسوم وتوقيعات 

وأحالم. 
ي�رّن الصوت يف كل مكان، بني الط�اوالت اخلالية، وحتت قبة املبنى 

العالية بني الفصول. 
يف الص�ور الت�ي التقطناه�ا يف ه�ذا الي�وم، ش�مُس مايو احل�ارة التي 
تعكس�ها ثيابن�ا البيض�اء ه�االٍت متوهج�ة جتعُلن�ا مالئكًة صغ�اًرا، عىل 

وجوهها ابتساماٌت عذبة، ويف أيدهيا دفاتر البرش املنهكة من أعاهلم.
- أين سنذهب؟

- عن�د حممد، َأمرْ نس�يتم؟! امل�رة املاضية كنا عند نش�أت، وقبلها عند 
عبد الرمحن. 

- ال مانع.. هيا بنا. 
توزعنا يف سيارتني، وانطلقنا إىل بيتنا. 

هلذه االجتاعات دس�تور غري مكتوب، يف تتابع األماكن، وتسلس�ل 
برناجمها. 

كنا نختلق هلا املناسبات اختالقا، وحني ال تلوح يف األفق أعياد ميالد 
ألي من�ا، جيمعن�ا حممود يف مزرع�ة والده البعي�دة اجتاع�ا طارئا خارج 

الدستور املرسوم. 
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�ز العش�اء، واحلل�وى، وحس�ب الع�دد املتجم�ع يك�ون جدول  جيهَّ
األع�ال، فال�ذي يتق�ن الع�زف ع�ىل األورج يع�زف وال يس�معه أحد، 
َيِضي�ُع صوته دائا بني ضجيج فريق البالي ستيش�ن، أو حلقات النقاش 

املفتوح.
تعلو املناوشات، مع أصوات احلوارات املتفرقة. 

قال نشأت: 
- عندي فكرة رواية أحب أن تكتبها.

- ما هي؟
- اسمها وفاء، ألن بطلتها اسمها وفاء، وهي ابنة أستاذ يدّرس لبطلنا 

أّي مادة ختتارها، لنقل الرياضيات. حيب بطلنا وفاء. 
- تقليدية؟! 

- ال ليست تقليدية.. لن حيب وفاء، سيتظاهر أنه حيبها فقط. 
- أ.. 

- اسمع .. اسمع .. هو لن حيبها، سيتظاهر بذلك، ألن أباها سيكون 
مريضا وهو يشعر ناحيته بفضل يريد رده. 

- مممم، ثم!! 
- ثم يفكر كثريا يف األمر حني يقرتب الزواج، يشعر أنه سيتزوج فتاة 

ال حيبها، وفاًء ألبيها. يعني شوية دراما.
- وما اسم بطلنا؟

- وفا.. 
- وفا ووفاء.. متى يمكنك كتابة هذه الرواية؟ 

- وف�ا ووف�اء وأس�تاذ رياضيات مري�ض، أعطني أس�بوعا، قبل أن 
تس�افر، أكون قد انتهيت منها، وأطلعك عليها. لكن ملاذا يشعر طالب ما 

بالوفاء ألستاذ رياضيات؟ سؤال ينبغي أن جتيب عليه أوال..
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- طبيعي! 
- صحيح ؟! هل تشعر بالوفاء ألستاذ سعيد؟! 

- ال.
- إذن لي�س طبيعيا. ال عليك، س�نجعله طبيعي�ا يف الرواية.. الرواية 

كذب عىل أّي حال. 
- حبيب�ي.. ال تصدق�ه، يرى نفس�ه وقد صار روائيا كب�ريا.. أعطني 

أسبوعا! .. أّي رواية تلك التي ُتكتب يف أسبوع.
يقطع حديثهم صوت حامد الصاخب: 

- أنا ألعب بجني ابن كازويا، حركاته كثرية، جيمع مهارة أمه وجده، 
عبد الرمحن حيب آّنا.. صح يا عبد الرمحن. 

جني وآّنا، شخصيتان يف اللعبة القتالية ) تيكن 3 ( التي كانت مقررة 
عىل هذه االجتاعات. 

كانت تيكن لعبة يابانية جديدة، أنتجتها رشكة نامكو، تقوم عىل قصة 
ع�دوان الغول عىل قوة اس�تطالعية للجد ميش�يا، وتنتهي بأن يكتس�ب 

االبن قوة يقاتل هبا تيكن ليستعيد ما سلب من جده. 
كانت األلعاب القتالية والعس�كرية جديدة يف تلك األيام، تس�تحوذ 
عىل تفكرينا وقتا طويال، ونظل معلقني هبا يف كل أحوالنا، نتبادل احلديث 
عن ش�خصياهتا، ومفاتيح اللعب هبا، والتغ�ريات التي حتدث هلم خالل 

رحالهتم الطويلة.
آن�ا األيرلندية، فصيلة دمها A وجتيد قت�ال األكيدو، تبدأ أوىل أجزاء 
اللعبة وعمرها عرشون سنة، هواياهتا السفر وإعطاء خرات خاطئة لنينا 

التي ال حتبها.
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مل أك�ن أهوى هذه األلع�اب كثريا، لعبة واحدة كنت أحبها، اس�مها 
أمري فارس.

ككل احلكايات املنسوبة للرشق، أمريٌة خمطوفة، وفارٌس يبحث عنها 
لينقذها، بني صوٍر ألقواٍس، وقباٍب وجدراٍن مزينٍة بفسيفساء ملونة.

ع�ىل امت�داد رحل�ة الف�ارس، كان�ت النواف�ري، والقب�اب الش�اخمة، 
واألرض املزين�ة بنق�وش الرخام، واجلدران املمتلئ�ة بكتابة غري واضحة 

تشبه اخلط العريب، هي ما جيعلني مشدودا إليها.
الرشق الساحر، كا حيب أن يصوره الغرب.

هك�ذا كنت أدرك جزأي العامل؛ رشٌق ب�دأت فيه احلياة، وجاءت منه 
النبوات. عاش�ت فيه اآلهلة، واألس�اطري، وش�هَد ميالد العلم، وانبعاث 

اجلال. بناه اإلنسان يف هدأة الزمن، حني كان معلق البرص بالساء. 
َد بِطيرِْش الش�باب مرياثه  وغ�رٌب ج�اء فرأى الرشق وقد ش�اخ، فب�دَّ
الذي انتهى إليه. علومه املرتاكمة غدت آالت تطحن كل ما عاش ألجله 

الرشق زمانه الطويل؛ النبوات، واجلال، وسحر األساطري. 
- مشعل، السائق عىل الباب. 

- طي�ب يا ش�باب، أراكم عىل خري، نش�أت ال تس�افر حت�ى نلتقي، 
سالم يا حامد، أنت هنا لن تسافر، صح .. سنلتقي كثريا ,, ال عليك. 

- اكتب يل بريدك اإلليكرتوين.
- ليس يل بريد إليكرتوين، وال حتى اشرتاك انرتنت. 

يتدخل عبد الرمحن يف احلوار : 
- يمكنني أن أنشئ لك واحدا. 

- أمرُّ عليك غدا إذن . 
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انته�ى اليوم، وانرصف�وا. وألقيت جس�دي عىل الف�راش، بثيايب كا 
هي.

مل أنتبه للنافذة املفتوحة، وحني صحوت كانت ألوان الس�قف تكمل 
ألوان اإليوان يف احللم، أحسس�ت كأن�ا كانت غرفتي هي ذلك اإليوان، 
حتول�ت وأنا نائم ومل تس�تطع أن تعود إىل حالته�ا برسعة حني صحوت، 

فبقيت األلوان معلقة يف السقف. 
تتشكل اآلية التي قرأهتا يف احللم أمام ألوان السقف: 

 ﴿قل كل يعمل عىل شاكلته﴾.
أذكر أنني قرأهُتا مكتوبة عىل قبة مس�جد تركي قديم، املسجد الرتكي 

الوحيد الباقي يف املدينة املنورة. عند حمطة السكة احلديد القديمة. 
 ﴿كنتم خري أمة أخرجت للناس﴾.

أمتم اآلية »تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر«. وأنا أرتب الغرفة، 
رسيعا. أترك االسطوانات منثورة بغري نظام عىل املكتب، وأفتح هلا النافذة 

عن آخرها، فترتقق األلوان أكثر عىل كل يشء يف الغرفة، وعىل وجهي.
 زادت األلوان مجاال حني أصبح حميطها مرتبا. 

الرسير مفروش بعناية، والكنبة مرتبة، طويت فوقها س�جادة الصالة 
الزرقاء، أخرجت كل بقايا الليلة السابقة من الغرفة، ومجعت كل أوراقي 

يف صندوق واحد أخفيته حتت الرسير. 
كان موعدي مع عبد الرمحن قد حان، فلبست ثيايب وذهبت إليه. 

عبد الرمحن يسكن يف العوايل، إىل رشق املدينة. 
كانت العوايل كقباء، قرية خارج املدينة يسكنها األنصار، وتكثر فيها 
البس�اتني. ه�ي اآلن حي حديث، ال خي�ر عن تارخيه إال ببعض أش�جار 

النخيل يف ضواحيه.
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- ماذا تريد اسم بريدك اإلليكرتوين؟
- أي يشء. 

- ال.. البد أن ختتار، سيظل هذا االسم مقرتنا بك، قل أول ما خيطر 
ببالك.

- ابن سينا.
- حسنا.

- ليس متاحا.. سنجرب سنة ميالدك معه، جيد، ماذا تريد أن تكون 
كلمة املرور؟

- مم.. رقم هاتفي.
كتب عبد الرمحن عنوان الريد ، وكلمة املرور عىل ورقة : 

ibnsena82@hotmail.com
قال وهو يضحك، حسمت أمرك رسيعا إذن. ستدرس الطب.

- ألج�ل ابن س�ينا؟! ال.. مل أحس�م أمري بعد، لق�د حلمت به هذه 
الليلة فقط. 

- يا سيدي.. ناس يزورها ابن سينا يف نومها.. وناس يزورها حافظ 
األسد، فيطري منها النوم.

كان عبد الرمحن س�ورّيا، سافر أبوه من س�وريا إىل كندا قبل أحداث 
محاة الش�هرية بش�هور وقبل أن يولد عبد الرمحن، حلقته أمه التي كانت قد 
ترك�ت بيتها لتجل�س عند أقارب هلم يف إحدى ق�رى الريف حتى يرتب 
أوضاع�ه لتلحقه. كان أبوه ق�د حكم عليه غيابيا باإلع�دام يف قضية قتل 
ط�الب مدرس�ة املدفعي�ة، يف يوني�و ع�ام 79، ال يصدق أب�وه حتى هذه 
اللحظ�ة أن�ه اس�تطاع اهلرب من س�وريا يف تل�ك األي�ام، وقبضة رفعت 

األسد األمنية تغربل كل جزء يف البالد.
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يف كندا ولد عبد الرمحن.
ع�ىل ثلوجه�ا البيض�اء تعلم امل�يش، ويف غاباهت�ا الوارف�ة رأى بكارة 

العامل، فأحبه نقيا ال ِشَيَة فيه. 
ويف كن�دا أيضا، علمته أمه اللغة العربية، والقرآن، فجاءنا يف الصف 
التاسع، حني نقل أبوه عمله إىل املدينة املنورة، وال تبدو يف لسانه سنوات 

اغرتابه.
- لن أدرس يف س�وريا بالطبع، مل أس�افر إىل هناك إال قليال، مع أمي 
فق�ط، لك�ن أيب ال يمكنه أن يفكر يف الذهاب. وإن ذهبت، فلن أس�تطيع 

االلتحاق بالكلية التي أريد، ربا أذهب إىل األردن أو إىل مرص . 
- مجيل.. ونكون معا. 

- األردن تكلفته�ا أق�ل، ولن�ا فيه�ا أق�ارب كث�ريون، س�تكون هي 
األفضل بالتأكيد. 

كان موعد س�فرنا مجيعا متقاربا، يف غضون ش�هر م�ن إعالن النتائج 
نكون قد أهنينا توثيق أوراقنا، لندرك موعد التقدم للجامعات. 

حفظ�ت الورق�ة التي دون يل فيها عبد الرمح�ن عنوانه، وكلمة املرور 
يف مفك�ريت الصغ�رية. كنت فرحا باالس�م ال�ذي اخرتته، وكل�ا طالعته 

أحسست بفرح خفيف يملؤين.
* * *
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لوحة 2
املنصورة يونيو 2002

»صديقي العزيز عبد الرمحن: 
هذه هي املرة األوىل التي أس�تخدم فيها هذا الريد، مرت سنتان منذ 

أنشأناه معا، كنت أفتحه عىل فرتات بعيدة لئال يضيع فقط. 
مل أفكر يف استعاله من قبل؛ ألن خدمات اإلنرتنت هنا ليست متاحة 
بس�هولة، وال يمكنني الكتابة يف املقاهي، أش�عر أن الناس كلها تطالع ما 
أكتب�ه، ال أكت�ب أرساًرا، لكنن�ي أش�عر باخلجل إن فعلت ذل�ك، الكتابة 
ليس�ت فعال ي�ارس عىل مرأى م�ن الناس، هي عمل خ�اص، حيتاج إىل 

التوحد. 
الكتاب�ة كالص�الة، أمجله�ا م�ا كان يف خلوة، وم�ن دون ضجيج وال 
حتى ضجيج نور املصابيح، لكننا ال نس�تطيع أن نكتب يف الظالم. ألجل 
ذلك كنت أكتفي بقراءة ما يصلني فقط، مس�تعيضا عن الصالة بتس�بيٍح 

لطيف.
مل أج�د رس�ائل ذات قيم�ة اليوم س�وى قصي�دة مجيل�ة للجواهري، 

أرسلها »هادي« عنواهنا يا دجلة اخلري.
هادي ال يرس�ل إيّل كثريا، وال يبدو من الرس�الة أنه مررها آلخرين، 
أرس�لها يل خصيصا. ال أس�تطيع أن أفه�م كثريا من أفعال هذا الش�اب. 

املهم يا سيدي مطلع هذه القصيدة هو: 
َذ احلائم بني املاِء والطنِي ح�يّ�يرُْت سفحِك ظمآنًا ألوُذ به لورْ

يا دجلة اخلري ، يا أم البساتني.
أمُّ البساتني، حمارصٌة اآلن.

مل يعد عىل سفح دجلة إال الدم واألنني.
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ال يشء مم�ا قرأته من حكايات الرصايف، وعيل الطنطاوي، عن دجلة 
حيرضين حني أفكر فيها. 

كي�ف يمكنني ختيل ص�ورة األنس يف قارب هتزه مياه دجلة، ويعزف 
فيه املغنون، وأنا أعلم أي نوع من احلياة هناك اآلن.

أش�عر باخل�وف بعد أخبار تفج�ري مبنى التجارة يف واش�نطن، أحيانا 
ت�زوروين أحالٌم س�يئة. ال أح�ب أن أحكيها، لكنني أس�تيقظ منها خائفا 

فزعا دائا. 
ربا ال ينتهي هذا األمر بخري. هل يمكن أن تنتهي احلياة هبذه الطريقة، 

بحرب جديدة، جير إليها العامل كله؟
هل سيعادي العامل املسلمني حقا؟ 

هل يعادي املسلمون العامل يا عبد الرمحن؟ 
ه�ل نع�ادي العامل حق�ا، مل�اذا ال يكف التاري�خ عن ه�ذه احلكايات 

املكررة التي نكون نحن أطرافا دائمة فيها؟
وملاذا نضحك عىل أنفسنا بأننا كنا يوما سادة العامل؟ 

أليس�ت السيادة س�يئًة دائا، أمل يكن العامل رافًضا لسيادتنا كا نرفض 
سيادته علينا اآلن.

ه�ل خ�رس الع�امل حق�ا، حني تركن�ا س�يادته، ك�ا زعم »أبو احلس�ن 
الندوي«؟

مل يس�تعمل كلم�ة زوال الس�يادة، اس�تعمل كلمة »انحط�اط«.. قال 
»ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني«. 

أليس استعالًء ما يقول؟
اش�تقت إىل حتليالت�ك السياس�ية ي�ا صديق�ي. دائ�ا كنت تؤنس�ني 

بحدثك، وتطمئنني، حني ترى ما ال أراه. 
أود أن أسمع عنك أخبارا مجيلة. 
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أنت أيضا س�تصبح طبيبا، مل تكن تود ذلك، وال أنا. لكنها نبوءة ابن 
سينا بالتأكيد. الذي اختار االسم والذي كتبه صدقت فيها النبوءة!! 

امتحانات آخر العام يف الش�هر املقبل، بعدها أعود إىل املدينة املنورة، 
ربا نلتقي هناك هذا الصيف، أمتنى أن أعرف املدينة أكثر. 

مل أزر جبل أحد إال مرة واحدة، مع هذه الس�نني التي قضيتها هناك. 
أري�د أن أمج�ع معاين األماك�ن إىل صورها، لو كنا س�ويا، ربا أصبح هذا 

األمر سهال، وممتعا.
أحب األماكن حني تقص عيّل حكاياهتا. 

إىل اللقاء... 
حممد«

* * *
كانت هذه الرس�الة هي بداية عالقتي احلقيقي�ة بعنوان بريدي الذي 
اخرتته منذ سنتني. وحني أصبح االنرتنت بال اشرتاك، وأصبح الوصول 
إليه سهال بعد ذلك بعام، أمكنني أن أقيض أوقاتا طويلة أمام جهازي، يف 
حجريت ودون أن يش�تتني صخب الناس من حويل، أو حيرجني وقوفهم 

خلفي.
قضي�ت أكثر وقت�ي أبحث عن الكت�ب التي أح�ب اقتناءها. أمجعها 

وأرتبها، وأسعد وأنا أراها تزيد يوما بعد آخر.
كان ق�رُب األش�ياء من�ي إىل ه�ذا احلد، مغرًي�ا ألظل معلق�ا باجلهاز 
س�اعات طويلة. أكتش�ف العامل دون�ا جهد، وأمجع عىل جه�ازي كل ما 

تصل إليه يدي. 
أكثر األشياء التي أبحث عنها كنت أجدها ُمعّلقة يف منتديات تشرتط 

التسجيل فيها، وبتلقائية كنت أسجل اسمي فيها مجيعا »ابن سينا«.
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أصبح االسم الذي أعرف به رقميا، هو اسم ابن سينا. 
الصدفة هي التي جعلتني أعرف أن خلف هذا االسم عامَلا واسعا ال 

أدرك منه أي يشء. 
كتب�ت يف جوج�ل »ابن س�ينا«، ومل أك�ن أري�د إال أن أصل أرسع إىل 

املوضوعات التي أشارك هبا يف أكثر من منتدى. 
كن�ت أبح�ث عن نفيس يف احلقيقة، وألن »جوج�ل« ال يعرفني، وال 
يدرك الفرق بيني وبني ابن س�ينا، فقد رتب النتائج بحيث كان ابن س�ينا 

احلقيقي هو من حيتل الصفحة األوىل. 
َميرَْثن من  اس�مه ُحس�ني بن عبد اهلل بن احُلس�ني بن عيل مولود يف خررْ

أعال أفشنة يف بخارى. يف طالع الرسطان. 
يف األي�ام األوىل التي بدأ جوجل ُيعرفني علي�ه فيها، مجعت كل كتبه 
الت�ي وجدهت�ا مصورًة وما ُكتِب عن�ه. جعلُت كل هذه األش�ياء يف ملٍف 

واحٍد سميُته: »ابن سينا صديقي«.
مل أس�تند يف هذه الصداقة إاّل لرشعية انتحال االس�م، واملش�اركة يف 
برج امليالد. هي صداقٌة مفروضة عىل الرجل، وكانت أبس�ط حقوقها أن 

أنظر فيا مجعت، لكنني مل أفعل. 
مل أتنبه إىل أن انتحال االس�م وادعاء الصداقة ثم هذا التجاهل، البد 
س�يغضبان ابن س�ينا إىل احلد الذي يتهدد معه اس�تخدامي لالس�م الذي 

أصبح علا رقيا عيّل. 
أيام وأنا ال أستطيع الدخول إىل حسايب. 

غرّي أحدهم كلمة املرور وضاع مني اسمي فجأة. 
ح�ني ط�اف يب طائف الفق�د، حزنت. الفق�د مفيد أحيان�ا، ال ندرك 

تعلقنا باألشياء التي نعتادها كل يوم، حتى نفقدها.
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اكتش�فت أنني تعلقت باالسم تعلقا حقيقيا، فخالل مكوثي الطويل 
يف عاملي 

االفرتايض مل يكن أحد يناديني إال بابن سينا.
االسم الذي سعي إيّل ومل أسع إليه.

االس�م الذي عرض عيّل صداقته، ومل أقم له بحق هذا الس�عي، وال 
بحق هذه الصداقة. 

قضيت ليلتي أتصفح الكتب التي مجعتها، كأنني أعتذر له عن إمهايل. 
أق�رأ مقدمات التحقيق يف كل كت�اب وال أجتاوز صفحة واحدة من متنه. 
املقدمات كلها تتناول سريته بصورة مكررة كأهنا كلها منقولة من مصادر 

واحدة. 
م�ع الكت�ب كان قد جتّم�ع لدي فيلٌم ف�اريس، وآخ�ر رويس، ومواد 

وثائقية فرنسية وإنجليزية، عن حياته وأعاله. 
أدركت أنني لن أعرف ابن سينا هبذه الطريقة، لن أعرف إال املشهور 

من أخباره عند الناس. ولن يكون لدي ما أستحقُّ به اسمه املنحول. 
ع�اد إيّل بريدي بع�د ذلك، نادًرا ما تعود األس�اء حني نفقدها، لكن 
»ابن سينا« اسمي الذي تعلقت به، عاد إيّل بعد أن َنرشُت كتبه أطالعها. 

كان�ت يف احلقيق�ة صعبة وال أفهم منه�ا أي يشء. ورغم ذلك كتبت 
مق�اال صغريا نقلت�ه من تلك األخب�ار املكررة التي وجدهت�ا يف مقدمات 

الكتب، عن حياته وسريته ومنهجه وفلسفته. 
مق�اٌل كل�ه اقتب�اٌس أزيد ب�ه من مش�اركايت يف أح�د املنتدي�ات التي 

أتابعها. 
جوجل يس�اعدين كثريا يف هذا األم�ر. عرفت بعد ذلك أن الثرثارين 
يف الصحف الس�ّيارة يفعل�ون مثل ما فعلت، وح�ني يعجزهم االقتباس 

يكذبون. 
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يكذبون يف األخبار ويف التاريخ وحتى يف العلوم التي ال تقوم إال عىل 
املعرفة املحققة. 

وإال فم�ن أي�ن ُيرزُق�ون وتوليُد مق�ال واحد من أل�ف كلمة حقيقية 
صادق�ة قد يلزمه عمل أس�بوٍع كامل من جهد وس�هر. اآلن أعرف ذلك 

بعد أن تورطت يف هذا العامل البديع.
 عامل احلروف. 

يف صن�دوق رس�ائيل اخلاصة، بعد أن نرشت املق�ال بيومني، وجدت 
رسالة حتمل هذا العنوان:
 »الكال واالكتال«.

كانت مرس�لتها »املاهية« ضوء رشف يف املنتدى، وضوء الرشف هم 
من تولوا اإلرشاف عىل بعض أقسام املنتدى يف فرتة، ثم تركوه.

املج�الت  مق�االت  تش�به  أس�لوهبا،  يف  منمق�ة  الرس�الة  كان�ت 
املتخصصة. 

» .... وحني ندخل إىل عامل ابن س�ينا، نجد أنفس�نا أمام رجل كل ما 
في�ه حيبب�ه إليك. فهو صورة إنس�انية مجيلة ظاهرا وباطن�ا. وهو يف داخل 
نفس�ه مس�لم صادق، يعرف الق�رآن معرفة جيدة، حتى إن له يف تفس�ريه 
مش�اركة. وهو فيلس�وف بمعنى الكلم�ة يفكر تفكري فيلس�وف ويعيش 
حياة فيلسوف. وهو حيب احلياة ويقبل عليها ويعيشها بكيانه كله. ثم هو 

يؤدي صلواته وهيرع إىل اهلل حني تستغلق األمور عليه.
ابن سينا غري الفارايب عندي.

فأن�ا ال أش�عر من كتابة الف�ارايب أن يل صلة به، لق�د كان عقال عظيا 
لكن قلبه مل خيالط بشاش�ة اإلس�الم. ال أقصد نفي اإلس�الم عنه بالطبع، 
بل نفي اإلسالم عن منطلق فكره. ربا لو قرأت آراء أهل املدينة الفاضلة 
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تعرف ما أعنيه، ستجد أن هذا رجل قد قرأ أفالطون مرات كثرية، ولكنه 
ربا مل يقرأ اإلسالم إال قليال. 

أنا سعيدة بمقالك وأود أن أعرف عنك أكثر .... «
ماذا لدي لتعرفه صاحبة هذه الرسالة /املقال؟. 

ب�دا يل م�ن أس�لوهبا أهن�ا ليس�ت هاوية م�ن ه�واة املنتدي�ات الذين 
يمك�ن خداعهم بأنص�اف املعلومات وبمش�اركة صانع الثقاف�ة احلديثة 

»جوجل«.
حتى اس�مها حني سألت عنه جوجل أخرين أنه يعني حقيقة اليشء، 

كلمة منحوتة من سؤال الفالسفة األزيل »ما هو؟«.
»وماهية اليشء هي صفته التي لو رفعت عنه النتفى وجوده«.

كتبت إليها رسالة قصرية أشكرها فيها عىل اهتامها الذي أسعدين. 
»...... يف احلقيقة ال أعرف الكثري عن الفكر العريب. سوى ما أحفظه 
من عبارات املدرسة، عن ريادة العرب وعن أثرهم وآثاراهم. عبارات ال 

أصدقها وأشعر أن معانيها هي عكس ما يظهر من حروفها.
املجد كلمة مبتذلة يف كتب التاريخ، املجد مستقبل، ال ماض. 

النجاح أمامنا. حني نجعله خلفنا فإننا ال نقدم أمامنا إال الفشل«.
»..... تسألينني عن أي يشء أبحث يف التاريخ ؟!

ال أعرف. 
ربا عن معنى »خري أمة أخرجت للناس« !! 

اآلية املنقوشة عىل تيجان أعمدة القاعة يف ذلك احللم البعيد. 
خري أمة !! 

 أين يمكن أن أجدها، بني سنني طويلة من احلروب والتناحر.
يف حكاي�ات القص�ور وكلها ج�وار وغل�ان ومخ�ر؟ أم يف كراريس 

الكتب الكثرية التي توقف نمو عقلها منذ ألف عام؟ 
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يف نظام الدولة أم يف نظام الناس. يف أحاديث السالطني، أم يف أغاين 
العوام يف األسواق؟ يف كتب الفقه، أم يف كتب السياسة؟.

أن�ا م�ن اجليل الذي وعى عىل ه�ذه األمة وهي م�زق كثرية، ال حيب 
بعضها بعضا، وخيشى بعضها بعضا. ال يعرف بعضها بعضا. 

أن�ا من اجليل الذي تعلم يف املدرس�ة ازدهار عرص العباس�يني ثم قرأ 
عا أراقوه من دماء يف سبيل هذا االزدهار. 

ومن اجليل الذي تعلم فضل اللغة العربية، ثم وجدها ال تتحدث إال 
عن اخلمر واهلجر والسهاد.

من اجلي�ل الذي أدرك الصالة عماًل رياضيً��ا، وأدرك احلب قبالت 
باردة. من اجليل الذي أدرك املرأة حجابا، وعرف احلجاب قيًدا، والسفور 

عهًرا. 
م�ن اجلي�ل ال�ذي مل يع�رف رشف اللغ�ة، ورشف الص�الة، ورشف 

احلب، ورشف املرأة. ومل يعرف حتى رشف نفسه. 
أنا من اجليل الذي س�لبته هوليوود حقه يف الدهشة، وسحر اكتشاف 
الع�امل، فألق�ت إليه بمعانيه�ا كا تراها ه�ي، فرأى الع�امل بعينني غريبتني 

عنه. 
 اجليل الذي قرأ كل يشء ومل هيتد ليشء.

ه�ل يمكنن�ي أن أرى ب�ني حجب األي�ام الكثيفة، وص�وت احلارض 
الصاخب، أين هو مكان خري أمة؟ 

هل تستحق البحث أصال؟! 
ال أعرف«.

* * *
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» عزيزي حممد .. ابن سينا: 
.... خري أمة ال يبحث عنها، بل تصنع عىل الدوام.

 أليس من سات العامل التغري، يكر الصغري، ويضمر الكبري. ال يشء 
باق عىل حاله.. 

اسمع...
 يف إنجي�ل يوحنا آية تقول: »وأما الذين قبلوه، فأعطاهم س�لطانا أن 

يصريوا أوالد اهلل، والكلمة صار جسًدا«.
ألي�س يف ذلك يشء م�ن اخلريية. وعند اليهود جتد يف س�فر الالويني 

قول اهلل هلم »قد ميزتكم من الشعوب لتكونوا يل.. «.
اخلريي�ة وال�رشف ليس�ت مرتبط�ة بدي�ن أو جن�س، إهن�ا مرتبطة يف 
احلقيق�ة باهلل وح�ده..، »بالذين قبلوه« »والذين اهت�دوا« والذين »اتبعوا 

النور الذي أنزل معه«.
 ه�ب أن بعد اإلس�الم دينا آخر أنزله اهلل، أمل تكن اخلريية لتنس�حب 

إليه أيضا. 
لقد فهم اليهود، وفهم املسيحيون اخلريية مرتبطة هبم وفهم املسلمون 
ذل�ك وع�دا مطلقا هلم أيض�ا. مل ينتبه أحد إىل أن ال�كالم واحد للجميع. 

الوعد والوعيد. ﴿قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم برش ممن خلق﴾.
ال تبحث عن خري أمة، وكن أنت خري أمة.

املاهية«
* * *
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لوحة 3
مضت الرس�ائل بيني وبني »املاهية« متتابع�ة. تتأخر أحيانا، لكنها ال 

تنقطع. تكشف يل أشياء عن »ماهية« العامل، ما حدث فيه وما حيدث. 
معرف�ة األح�داث كتعلم احل�روف، ما مل تتجمع احل�روف يف كلات 
والكل�ات يف مج�ل، ث�م تص�ادف اجلمل عقاًل ق�ادًرا ع�ىل أن يرتمجها إىل 
معن�ى، ال يبق�ى فيها قيمة. األح�داث املج�ردة تظل أجس�اًدا ميتة، بغري 
معانيها. ولقد كانت »املاهية« هي من ينفخ الروح فيا حويل من أجس�اد، 

فتبعثها حية.
س األدب الفاريس يف جامعة بغداد. أبوها من طنطا، س�افر إىل  ُت�َدرِّ
هناك يف مطلع السبعينيات، وحني بدأت احلرب، حرب إيران، ثم حرب 

الكويت، مل يعد وبقي هناك. 
ولدت هي هناك، باقتضاب أش�ارت لذلك، ومل تفصل احلديث عن 
يشء، رب�ا كان�ت اإلقامة يف بغداد تقتيض كل هذه احليطة يف احلديث عن 

أشياء كثرية حتى عن تفاصيل احلياة اليومية العادية. 
ال أخبار أبدا، ال يشء سوى التاريخ. 

بق�ي التاري�خ هو مادة رس�ائلنا، ال غ�ري. تبعث من حكايات�ه النائمة 
حتت الرتاب، ويف بطون الكتب، حياة تستنطقها با تريد أن تقول. 

اب ممدودة أوراقهم، وأقالمهم، حتى اسود منها ماء دجلة وخيول  كتُّ
هوالكو متحو آثار املدينة، وتبني منها جرسا تعر فوقه إىل ما بقي من بالد 

املسلمني.
حم�ت مياه دجل�ة كل العل�وم التي فش�لت يف محاية أهله�ا. وأعادهتا 
أوراق�ا خالي�ة من جديد. كأهنا تق�ول لنا إن املعرفة الت�ي ال تبني حياة أو 

حتافظ عليها ال قيمة هلا.
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معرف�ٌة أخ�رى ظلت باقي�ة يف قلوب الن�اس مل تدركه�ا اخليول، وال 
حمته�ا املياه. وهي الت�ي بعثت هذه األمة بعد ذلك. قل�وب الناس أحفظ 
للحياة من الكتب، تظل كامنة فيها مادامت الظروف غري مناسبة، تتلمس 
طريقها، تكتسب مهارات جديدة تستطيع هبا العيش فيا حوهلا، ثم تدب 
فيه�ا احلياة م�ن جديد فجأة حني تكتمل عدهتا، ول�و بعد جيل كامل، أو 

أجيال عديدة.
» .... يكت�ب ابن املقفع أن العاقل ينظر في�ا يؤذيه وما يرسه، وخيتار 

من اخلري أدومه وأطوله وأبقاه، فيفضل رسور املروءة عن لذة اهلوى. 
أن�ا أحب ه�ذا الرجل يا حممد، عاش جموس�يا، ومات مس�لا، مرميا 
بالزندق�ة، مل يقت�ل حني كان جموس�يا، وقتل حني أس�لم. مل تكن له حاجة 
سياس�ية من إس�المه، كان كاتب�ا كبريا ووزيرا المع الذك�ر يف بالط والة 
الدول�ة العباس�ية. وقبل ذل�ك كان كاتبا عن�د األمويني. رب�ا كانت هذه 

التهمة كافية لقتله. وكان معها هتمة أخرى ، أنه رجل يفكر. 
وحيث�ا كان الطاغية فال مكان لرجل يفك�ر. ال جيتمعان أبدا، إال أن 
يعني الفكر سيف الطاغية، عند ذاك فقط يبقى. ومل يكن ابن املقفع كذلك. 
كان يعل�م أن املنصور رجل غ�دار، يعط�ي العهد، وينقض�ه. فلا أراد أن 
يكت�ب أمانا لعبد اهلل بن ع�يّل عم املنص�ور بالغ ابن املقفع يف االحتياط له 
حت�ى كتب: »وإذا أخ�ل املنصور برشط من رشوط األمان كانت نس�اؤه 
طوالق، وكان الناس يف حّل من بيعته«، فغضب املنصور وقال ملن حوله: 
»أما من أحد يكفينيه« فتوىل كر ذلك س�فيان بن معاوية وايل البرصة من 

قبل املنصور، وسارع يف رضاء اخلليفة، ورضاء حقده فقتله. 
رماه بالزندقة، ولو ظل عىل جموس�يته ألم�ن من هذه التهمة ولبحثوا 

له عن هتمة أخرى يقتل هبا. 
م�ع أن اب�ن املقفع هو م�ن أعّد أليب جعفر أول تقري�ر واٍف عن حال 
الدول�ة، وما يراه من إصالح ش�ؤوهنا. بدأه برفع واقعها العام رفعا دقيقا 
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ع�ن دراية ومعرفة: »فلها أمري ال هيمه إص�الح حاهلا، وإن اهتم فال رأي 
ل�ه هيديه، وله أعوان ليس�وا عىل اخلري بأعوان، وهلم م�ع ذلك من املكانة 
والنفوذ ما يمنع اخلليفة عن إقصائهم، ثم هو يدير أمة لو س�يقت بالش�دة 

محت وثارت، ولو سيست باللني طغت وتفلت أمرها«.
ثم بني له سبل صالح اجلند، والقضاة وأحوال األقاليم عىل التفصيل 

كا رآها. 
ومما قاله يف تقريره: 

»ال ت�ول ع�ىل اخل�راج جندي�ا وال قائ�دا، ألن املال يفس�ده، ال ترتك 
القضاء فوىض، حيكم فيه الناس با يرون، فيكون حالال يف رشق الكوفة 
م�ا ه�و ح�رام يف غرهب�ا، والن�ص واح�د واالخت�الف يف الفه�م، لريفع 
القض�اة أحكامهم إىل اخلليفة، فريى الصالح منها ألحوال الناس، فيكتبه 

لألمصار، يقاس عليه«.
أراد أن يقنن الرشيعة، يف نصوص، سابقا بذلك حماولة املجلة العدلية 

الرتكية بألف سنة كاملة. 
حاول الرش�يد بعد ذلك أن يس�ري عىل نصحه، فأمر بأن يعمم املوطأ 
يف أنح�اء دولت�ه، لكن اإلمام مالك رأى أن ي�رتك الناس ال يضيق عليهم 

يف فهمهم. 
مل يك�ن ابن املقفع باحث�ا عن القيد، كان وهو الفاريس الذي عاش يف 
دول�ة منظمة، يريد أن يض�ع القانون املنّظم، وأراد الفقي�ه »مالك« الذي 
َل�ُم أن الرشيعة رحبة، واس�عة أال يضيقها، ول�و كان بتعميم رؤيته هو  يعرْ

عىل الناس. 
كانت بينها حلقة مفقودة، بني املفكر احلر، الذي يريد أن يبني للناس 
نظام�ا، وبني الفقيه احلر الذي يريد أن حيفظ للناس حريتهم. حلقة ظلت 

مفقودة ربا إىل اليوم. 
أطلت عليك .. كن بخري .. 

املاهية«.
* * *
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وكاالت األنبياء – العراق:

»حتركات عسكرية أمريكية وبريطانية وسط أنباء عن هجوم عسكري 
وشيك عىل العراق«.

»توقع بدء العمليات العس�كرية يف العراق خالل س�اعات، وجملس 
األمن يعقد اجتمعا طارئا لبحث الوضع يف بغداد«.

»العمليات العسكرية ستبدأ يف الوقت الذي حيدده بوش«.
عناوين األخبار التي متأل شاش�ات الفضائيات، تثري اخلوف والفزع. 
ألول م�رة يف حياة الب�رش، تبدأ حرب عىل مرأى ومس�مع من العامل كله. 

قنوات تبث صورها مبارشة من بغداد.
س�اء بغداد املظلمة تضيئها القنابل تقطعها كالش�هب، حتى الشهب 

خرجت عن قانوهنا وأمست ترجم البرش.
أكتب كل يوم رسالة للاهية، فال يصلني أي جواب.

أق�يض اليوم كله أمام شاش�ة جه�ازي، أمتنى أن أص�ل منه ليشء. ال 
يشء سوى أخبار احلرب، وترصحيات وزير اإلعالم العراقي.

يضي�ق صدري وأنا أش�عر كم كنت غبيا ح�ني مل أطلب رقم هاتفها، 
حني اعترت أن مراس�لة االنرتنت تكفي لتجعل أي ش�خص قريبا مني 

يف كل وقت.
متيض األيام ثقيلة، باهتة.

يف اجلامع�ة خت�رج املظاه�رات كل ي�وم، ويف البي�ت أظ�ل معلقا بني 
حاسبي، وقنوات األخبار.

يكتب فاروق جويدة قصيدته »من قال إن النفط أغىل من دمي«.
أمل يكتب للشعر العريب أن خيلد إال املآيس.

»فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان«.
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من قال إن الشعر أغىل من دمي. 
تنت�رش بني الناس أرقام عش�وائية هلواتف يف بغ�داد، مع دعوات بأن 

يتصل من يستطيع االتصال بأي أحد هناك ليشعروا أننا معهم. 
ماذا سأقول هلم، أنتم السابقون ونحن الالحقون. 

يف احلافالت، تتباين اآلراء حول ما حيدث. 
»رب�ك يمهل وال هيمل، هؤالء العراقيون يس�تحقون أكثر من ذلك، 

ال خري فيهم«. 
»ال يصلح معهم سوى احلجاج، إهنم شعب ال يتقي اهلل«.

أج�رب أرقاًما كثرية، ال أعرف عمن أبحث؟ هل أس�أل عن معرف 
رقمي. اسمه »املاهية«؟!

أتص�ل باألرقام الت�ي معي، أبدل بينه�ا عش�وائيا. تأتيني األصوات 
واهنة مرة ومذعورة أخرى. متهكمة أو ناقمة. 

هلجات كثرية، عراقية، وسورية ومرصية.
ال أحد يعرف من تكون املاهية.

»قلوبنا معكم«
»اهلل يقويكم«

ال أحد يدرس األدب الفاريس. 
»لعنة اهلل عىل الفرس وعىل الفاريس وعليكم، س�تعلمون غدا أي يد 

هلؤالء الفرس فيا حيدث لنا «؟!!
وهل دخلت أمريكا العراق من بالد فارس؟

وماذا يفعل اجلنود األمريكيون يف جزيرة العرب إذن؟ 
ت�رن يف أذين عب�ارة فخري باش�ا، وهو حُم�ارٌص يف املدين�ة املنورة مع 

حاميته العثانية. 
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كان ق�د وص�ل إىل املدين�ة من�ذ ش�هور، قب�ل رمض�ان، ح�ني أدرك 
العثاني�ون أن حت�ركات الرشي�ف حس�ني وأبنائ�ه ليس�ت إال جلمع بالد 

العرب حوله، ليخرج هبم من سلطان األتراك. 
لق�اء ذل�ك وّقع »الباب العايل« مرس�وما باس�تقالل املدين�ة عن مكة 
ُم الرشي�ف. كا يفعل مطفئ�و حرائق الغاب�ات، حني حيرقون  حي�ث ُحكرْ

جزءا بأيدهيم، ليقطعوا الطريق عىل النار. 
ُفِصل�ت مك�ة، وبقيت املدين�ة املوصولُة باس�تانبول بالس�كة احلديد 

وبالرق، وبحامية عثانية مرابطة فيها. 
يِعني اإلنجليز حليفهم الرشيف بقوات تنزل إىل ميناء ينبع، ويعرض 
األم�ري عب�د العزيز بن عب�د الرمحن أمري نج�د عىل فخري باش�ا معونته. 
يرف�ض القائ�د الرتكي الذي ع�رف برصامت�ه، يقول كلمته التي س�تظل 
ماثلة لكل من يقرأ صفحات تلك السنوات القريبة. »عرب.. خيانات«، 

ال يستحقون الثقة. 
»عرب.. خيانات«.

تق�وم احل�رب األوىل، وختتل�ط أوراق العامل، وال أحد ي�رى أكثر من 
موطئ قدمه، إال احلواة الذين يوزعون األوراق عىل الالعبني.

اجلامع�ة التي وض�ع حجرها الش�يخ عبد العزيز جاويش وش�كيب 
أرس�الن يف املدين�ة لتكون جامعة املس�لمني، وحتمل اس�م صالح الدين 
األيويب، أسوة بمثيلتها يف القدس يتوقف العمل فيها، وخط سكة احلديد 
ال�ذي يعلق الدول�ة العثانية بتاريخ املس�لمني، وجيمع حوهل�ا عواطفهم 

ينقطع. 
»عرب.. خيانات«.

يف التاسع من إبريل تسقط بغداد فجأة، ال ترتك لنا جماال للحلم، وال 
للدعاء. 
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للم�رة الثالثة منذ بناها أب�و جعفر املنصور، تطأ املدينة أقدام عس�كر 
غرباء، األوىل يف العارش من فراير سنة 1258 حني نزهلا هوالكو، والثانية 
بعد ذلك بس�تائة ومخسني س�نة، يوم بسط عليها اإلنجليز سلطاهنم، ويف 
إبريل بعد أقل من مائة سنة أخرى، يعود هلا اإلنجليز حلفاء هذه املرة مع 

األمريكيني. 
تس�قط بغداد، وال أكف عن متابعة الرسائل واألرقام، والبحث عن 

عراقيني يف املنتديات التي أتابعها، ربا دلني ذلك عىل يشء.
بعد شهر كامل، يف يونيو تصلني رسالة صغرية: 

»أن�ا بخ�ري، ال تقلق عيّل، س�اعدين بع�ض األصدقاء عىل الس�فر إىل 
أربيل، يف الش�ال. س�أكتب لك الحًقا. ش�كرا لس�ؤالك.. ك�ن بخري.. 

غادة«.
اسمها غادة. 

فرحتي بالرسالة جعلت اسمها أمجل اسم يمكن أن أسمعه.
الغادُة، الرقيقة الناعمة اللينة.

* * *
خت�رس أعتى احل�روب االهتام حني تع�رض تفاصيلها أخب�ارا يومية 
متتابع�ة بني فواصل اإلعالنات والرام�ج احلوارية، ووثائقيات تتحدث 
ع�ن حدائق العامل، ورحالت الطيور. يفقد الرصاع معناه وتنتهي احلرب 

إىل صور تشبه احلروب يف األفالم، اليشء منها يمسنا من قريب.
وجود غادة يف تفاصيل هذا الفيلم، جعله حقيقيا جدا بالنسبة يل. 

كان�ت احلرب حربا عليها وحدها، وحربا عيّل معها. ال معنى لبغداد 
بالنسبة إيّل لو مل تكن غادة هناك. 

يف كل ليلة كان يزورين كابوس واحد ال ينقطع.
أرى نفيس وحيدا يف صحراء واسعة.
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كل يشء فيها موحش. 
ث�م يظهر جن�دي ال أتب�ني من�ه أي يشء يدفعني نحو كه�ف مظلم، 

شاهرا بندقية كبرية. 
خوف ال أعرف مثله يعرص قلبي.

 أدرك أنه حلم، لكنني ال أملك اخلروج منه.
 أجاهد ألصحو. كأنني غريق يتش�بث بأي يشء حوله، متزق أظافره 
يده وهو يقبض عىل املاء بقوة. أحاول أن أصل إىل حجر أطرق رأيس فيه، 

أدور وأدور وأرفع صويت بكل ما أستطيع، فال أسمع شيئا.
عجز كامل، كأهنا دوامة ال قرار فيها. 

حتى أصحو فجأة.. 
أمد يدي أحتسس الوسادة، والرسير. 

ال أكاد أصدق أنني يف غرفتي.
أمتتم بأدعية كثرية أحفظها، وأحاول أن أنسى احللم، فال أستطيع. 

اكتش�فت من تعلقي خالل الفرتة التي س�بقت رسالتها، كم تربطني 
غ�ادة بعامل االنرتنت. بل ك�م تربطني بالعامل كله. خلت احلياة من معانيها 
حني انقطعت رس�ائلها. أمس�ى جلويس أمام اجله�از ال يعني إال البحث 

عنها.
وكأن احلرب قد وضعت أوزارها، وكأنه مل يعد هناك جنود أمريكيون 
يرس�مون يف ش�وارع بغداد لوحات تعرفها املدينة من قبل، وهم ينبشون 

بأظفارهم طالءات السنني، ليكشفوا لوحات هوالكو القديمة فيها. 
كأن ش�يئا من ذلك كله ال حيدث، تركتني رس�الة غادة س�عيدا. أعيد 

قراءهتا مرات كثرية متتابعة، أحاول أن أعرف منها أشياء أكثر مل تقلها. 
أسأل جوجل عن أربيل.

 أين تقع؟
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 أبحث عن صور وخرائط هلا.
صفحت�ه البيضاء التي خذلتني حني كنت أبح�ث عن غادة هي التي 

تريني مكاهنا اآلن عىل خرائط العراق التي تظهر متتابعة. 
أربيل حمافظة يف شال العراق، بني حمافظتي نينوى والسليانية. 

متنحن�ي الصور واخلرائط إحساس�ا بقرب غادة. ختت�رص العامل، كأن 
ه�ذه الص�ور ُأخذت م�ن أربي�ل الس�اعة، وكأن غادة كان�ت واقفة حني 

التقطت الصور.
أدور م�ع اخلريط�ة والص�ور يف الش�وارع، أحف�ظ أس�اءها حتى إذا 

حكت عن يشء فيها عرفته.
أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. أقدم مدينة عامرة يف األرض. 

قبل أن تكون بابل كانت أربيل، تشهد مولد التاريخ.
يف قلعتها، حتصن محورايب، وسنحاريب، ودارا الثالث وأمامها انترص 

االسكندر عىل الفرس مكمال رحلته ليملك العامل.
وهي القلعة التي مل يستطع هوالكو اقتحامها فانرصف عنها.

أحاطه�ا جنوده حلقة كاملة، وج�ه كل جندي يف ظهر صاحبه، ومع 
ذل�ك كان أهلها خيرجون منها ويدخل�ون، حيملون إليها املاء والطعام. مل 

يستطع هوالكو حل لغزها، فرتكها.
كان حلم�ه أكر من أن يرتكه ألج�ل قلعة واحدة، لن ينفعها حتصنها 

إن تغري العامل من حوهلا. سيطلبون وده عا قريب.
مغو هذا العامل.

ك�م حتركت فيه اجليوش من�ذ كان يف األرض برش، س�عيا المتالكه. 
وه�و واس�ع تفن�ى اجلي�وش، وال يفنى. ملكه م�ن ملكه، ث�م رحل عنه، 

ليغوي من بعده قوما آخرين.
»قلعة أربيل«.
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هي اليوم قلعة لألكراد، منذ نالوا حكا ذاتيا بعد حرب الكويت. 
ال أحد عىل احلقيقة يعرف من أين جاء األكراد.

رب�ا كان عريٌب من ربيعة ه�ارٌب بحبيبة من مرض، قطع الصحراء إىل 
اجلبال البعيدة، وعىل صخور زاجروس، أنبت يف رمحها ذريته، الكرد. 

أو قبائَل رحلت من هنر الفوجلا، ش�ال قزين، هم أبناء يافث بن نوح 
جاؤوا أرض إيران، قبل أن تسمى باسم أصلهم »اآلري«.

س�تظل األصول تث�ري فضول العامل، كل فرع ُن�زع من أصله، حين إىل 
زم�ان وصله. ولوال ه�ذا احلنني، ما حن الناس للجن�ة، حيث كانوا أول 

ما كانوا.
عند األكراد مل تكن يف البدء جنة، كان املاء هو البداية.

 عامل من ماء، شقه اإلله آن، وخلق منه األرض والساء واإلنسان. 
أعطى اإلنس�ان ثالثني سنة يعيش�ها يف حياته، حيسب كل يشء حوله 

ُخلق له، ال ينغص عليه عيشه يشء من بقية اخللق. قال له: أترىض! 
مل يرض اإلنسان.

»ثالثون عاما ال تكفي شيئا من الدنيا.«
وحني س�مع احلار يقول لإلله مل ترتكني ثالثني سنة، أخدم فيها هذا 
اإلنس�ان، أمحله فيها ومتاعه حتى هيدين التعب، خذ مني نصف عمري يا 

إهلي.
طلب اإلنسان نصف عمر احلار فأخذه.

ثم خلق اإللُه الكلَب، وقال له: ستحرس مال سيدك، ولن هتنأ بليل. 
تنبح يف وجه الغريب. وتظل قلقا تدور وتدور وتلهث.

ولَول الكلُب وبكى: »مايل وثالثني سنة يف هذه الساقية.«
طلب اإلنسان عمر الكلب فأخذه.
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ثم خلق القرد، حمني الظهر، بش�عر كثيف ووجه جمعد قبيح، قال له: 
لن يكون لك عمل، ستظل تقفز وتسخر منك الناس.

وكصاحبيه، منح نصف عمره لإلنسان.
عاش اإلنس�ان ثالثني س�نة يف رغد وهناء، فرح�ا بالكون من حوله، 
ث�م ملا تم عمره عاش ما أخذه من عمر احلار كادا جيمع املال، وحيمل هم 
احلي�اة، فل�ا تم له عمر احلار عاش ما أخذه من عمر الكلب، يدور حول 
ماله حيرس�ه، ال يدع أحدا يقرتب منه. قد ضاقت نفس�ه، وقل نومه وزاد 
قلقه، حتى إذا ش�اخ، وت�م له عمر الكلب تقوس ظه�ره، وجتعد وجهه، 

وأمسى كالقرد قبيحا ال عمل له تسخر منه الناس.
* * *
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لوحة 4
يف منتصف عام 2006 تلقيت رسالة غادة بفرح: 

»سأكون يف القاهرة بعد أسبوع من اآلن. 
مل أحدد بعد كم سأبقى.. 
سنلتقي بالتأكيد. 
كن بخري 
غادة«. 

ستصل غادة بعد أسبوع. 
مل أعرف سببا للفرح الذي شعرت. مزيج من الفضول، والرتقب.

مل يك�ن فرح�ا صافي�ا يف احلقيقة، هن�اك خوف خفيف ح�ارض معه. 
س�تكون هذه أول مرة يتجس�د يل فيها ش�خص عرفته مراس�لة، سيصبح 
الرأي إنسانا له وجه، وصدر ويدان، يتنفس ويسعل، ويتغري وجهه حني 

ينفعل.
تعجلت انقضاء األسبوع وأنا أختيلها خترج من بني السطور التي متأل 
الشاش�ة حي�ة كا حيدث يف أف�الم اخليال العلمي. ضوء مبهر ينقش�ع عن 

فتاة بارعة احلسن جاءت من عامل بعيد. 
م�اذا لو كان�ت غريبة األطوار، تنفخ يف الش�اي قب�ل أن ترشب منه، 
تغم�ز بعينيها وهي تتحدث، تدخن، أو تس�عل كث�ريا أو ربا كان صوهتا 

خشنا. 
كم يبلغ عمرها؟ 

مل أفكر يف ذلك من قبل. 
يف كل مرة كنت أقرأ رسالة من رسائلها، تتشكل هلا صورة يف خيايل، 
حترض دون أن أبذل جهدا يف رس�مها، مل تكن صورة واضحة التفاصيل، 
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ال أستطيع أن أصف مالحمها بالتأكيد، لكنها كانت صورة كافية ألن هتب 
الكالم املكتوب روحا حية، روح إنسانة تكتب هناك من بغداد. 

ليس�ت فتاة صغرية، كان�ت طفلة أيام حرب إي�ران، هي تكرين إذن 
بسبع سنوات عىل األقل. 

كيف سيكون لقاؤنا األول؟ هل سأعرفها مبارشة؟ 
كيف سنتحدث حني نلتقي؟.. احلديث الرقمي يمنحنا حرية واسعة، 
ال تب�دو في�ه االنفعاالت، ك�ا ال تتقيد بحضور مع أح�د، يمكن أن أقوم 
يف أي وق�ت وب�ال أعذار. أع�ذار العامل االفرتايض كثرية وس�هلة. ينقطع 
االتص�ال، يتعطل اجله�از، تنقطع الكهرباء. ال أح�د يغضب إن تأخرت 
عليه يف الرد، تأخذ وقتك، وترتب أفكارك، وتكتب حني تكون مس�تعدا 

للكتابة. أنت حر يف كل يشء، أمام لوحة املفاتيح. 
انتهى األسبوع ومل يصل منها أي خر، بعد أسبوع آخر كانت رسالتها 
خت�رين أهنا وصل�ت، وتعتذر ع�ن انش�غاهلا برتتيب أموره�ا يف القاهرة. 

تركت رقم هاتفها ألتصل هبا حني أكون يف القاهرة لنلتقي. 
مضت أسابيع قبل أن أستطيع السفر إىل القاهرة، كان لقاؤنا يف مكتبة 

بوسط البلد. 
س�يدة طويل�ة، ترتدي ح�ذاء عاليا تقف أمام رك�ن التاريخ، تتصفح 

كتاب قصة العلم.
مل يكن يف املكتبة س�واها، لكنني زيادة يف التأكد جربت االتصال هبا، 

سمعت أغنية فارسية تصدح يف املكان. 
»أشكم دونِه دونِه«.

- د. غادة! 
- حممد .. محد هلل عىل السالمة. 

- محد هلل عىل سالمتك أنِت، نورت مرص! 
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خيت�رص التع�ارف الرقمي كثريا مم�ا يفعله الن�اس يف لقاءاهتم األوىل، 
يلتقون أول م�رة بعد فرتة طويلة من التعارف والالتعارف، فيتصافحون 

كأهنم افرتقوا باألمس.
- تبدو أصغَر مما توقعُت. كنت أنتظر رجال بنظارة سميكة يبدو عليه 

غبار التاريخ.
- هل يفعل التاريخ هذا يف الناس. 

- وأكثر. 
- ال يبدو عليِك يشء منه إذن. 

- تركُته يف العراق قبل أن آيت إىل هنا.
- هذه أول مرة تزورين فيها مرص؟ 

- ال.. زرهتا قبل ذلك مرتني وأنا صغرية. 
- هلجتك املرصية جيدة. 

- رّب�ا ه�ي ضع�ف القدرة ع�ىل اكتس�اب هلج�ات جدي�دة. تقوهلا 
وتضحك. 

- صحيح، كنت أّدعي أن املرصيني مل تتغري لغتهم يف وجود اإلنجليز 
لضعف القدرة عىل اكتساب لغات جديدة فقط!

- لي�س األم�ر هب�ذه الس�هولة، لغ�ات األمم ليس�ت جم�رد مفردات 
للحديث، اللغات حافظة عقول األمم، وتغريها يكون نتيجة لتغري عقوهلا 
ع�ادة. أيض�ا هناك ما يمثل�ه الوافد اجلدي�د عىل األرض وم�اذا يقدم هلا، 
كيف يتفاعل معه القطاع األوس�ع من الن�اس، كيف يرونه. مع اإلنجليز 
كان وجوده�م بصفة »حمتٍل« أو مس�تعمٍر، وكان أيضا وجودا يأخذ أكثر 
مم�ا يعط�ي، مل يكن عطاؤه إال بمقدار ما تس�تقيم مصاحل�ه، وهناك عالقة 
اللغ�ة بالدي�ن، والتفاع�ل أو الرصاع بني الدي�ن الوافد والدي�ن بالقائم. 
مرص مل تغري لغة الكتابة الرس�مية فيها إىل العربية إال بعد قرنني من الفتح 
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اإلس�المي هلا، مع ازدياد عدد املس�لمني فيها، وبعد ذلك بقرنني آخرين 
حتولت لغة املحادثة متاما إىل العربية. استغرق األمر أربعة قرون كاملة مع 
أن اللغ�ة العربية مل تكن غريبة عىل كثري من املرصيني، فبينهم قبائل عربية 

قديمة، وجتارة واسعة. 
- وبالد فارس؟ 

- ليس األمر متشاهبا.. من جهٍة، فاللغة الفارسية َوجدترْ من حيافظ 
عليه�ا ... يف نفس الوقت الذي حتول�ت فيه مرص تقريبا إىل العربية حتوال 
كامال، كانت اللغة الفارس�ية تس�تيقظ يف ممالك فارس. وكانت أس�باب 
اإلحي�اء سياس�ية بحتة، ربا نفس األس�باب التي مّكنت للفكر الش�يعي 
الس�يايس، يف منطقة قلقة ظلت تنتفض كلا س�نحت هل�ا الفرصة لذلك، 

حتى مع قيام الدولة العباسية التي كان هواها فارسيا. 

- »ُتأمري بحاجة يا فندم«
نّبهتن�ا عبارة البائ�ع إىل صوتِنا ال�ذي عال مع احل�وار، فأعادت غادة 
�ُت إىل املكتب�ة، وش�َكَرت الرج�ل  الكت�اب ال�ذي كان بيده�ا من�ذ دخلرْ

وانرصفنا. 
- »أين حتب أن نجلس«؟

- يف التاريخ طبعا.
- وسط البلد كلها تاريخ. 

- جروپ�ي أقرب تاريخ إلينا.
* * *

كان�ت ه�ذه هي امل�رة األوىل التي أدخ�ل فيها إىل جروپ��ي ، وكنت 
ق�د انتهي�ت حديثا من قراءة رواية رضوى عاش�ور »قطع�ة من أوروبا«، 
: »س�ويرسي آخر جاء من  والي�زال ح�ارضا يف ذهني ما قالته عنه. كَتَبترْ
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املنطق�ة اإليطالي�ة يف س�ويرسا ... مل يك�ن جروپ�ي يف زمان�ه جمرَد مطعم 
ومقهى يقدم أش�هى األطعمة والغريب واجلديد من احللوى واملثلجات، 
ب�ل مرشوعا ثقافيا ُيريس ذوق�ا وتقاليد... كان مرشوع�ا مزدوجا يتصل 

بالذوق/ املذاق والتجارة/ االقتصاد«.
 أتذكر كالمها وأفكر أنه بمثل هذه املحالت ترسبت الثقافية الفارسية 
يف نس�يج احلي�اة العربية يف الرشق، وهب�ذه الطريقة أيض�ا ترّسبت الثقافة 
الرشقية يف نس�يج احلياة األوروبية يف الغرب. ال�ذوق، واملذاق، التجارة 

واالقتصاد... 
اجتزن�ا القاع�ة األوىل التي تتوزع فيها الثالج�ات إىل قاعة اجللوس، 
طاوالُت منتصِف القاعة تشبه الوقوف يف حافلة. إىل اليمني جهة النوافذ 

كانت طاولة خالية. أحبُّ النوافذ دائا. 
. مل أكن قد نظرت لوجهها حتى اآلن. مس�تديٌر، فيه  جلس�نا متقابَلنيرْ
جتاعي�د خفيفة عند زاوي�ة العينني، يبدو أكر من عمره�ا بقليل. ربا هي 
احلرب التي جتعل الوجوه تش�يخ. إذا كانت األرواح تش�يخ من احلروب 
فكيف الوجوه! .. كيف مرت أيام احلرب عليها؟ هل تزوجت؟ أم بقيت 
حتى هذه السن بغري زواج؟ ال يبدو من أصابعها أّي عالمة. كنت أبحث 
ع�ن عالم�ة خاتم قدي�م. وهل تبقى عالم�ات اخلوات�م يف األصابع زمًنا 

طويال بعد خلعها إال إن كانت قد تركت ندوبا. 
ك�رست هي الصم�ت بحدي�ث طويل، متش�عٍب عن الع�راق وعن 

احلرب، وعن التاريخ.
 كنت أسمع، وأنا أتابع وجهها وتعبرياته. 

مل أسألرْ نفيس من قبل ملاذا أهتمُّ بالتاريخ، لكنني وجدت هذا السؤال 
مهّا يف حقها؛ ملاذا هتتم امرأة مثلها بالتاريخ إىل هذا احلد؟ 
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حدثُته�ا ع�ن حلمي القديم عن ابن س�ينا وزيارته، عن أس�ئلتي فيا 
خي�ص رحلة املعرفة اإلنس�انية يف أنح�اء العقل العريب. اس�تعدت كالما 
كثريا من رسائيل إليها، مضت سبع سنوات عىل أول رسالة، تغريت فيها 

كثري من أسئلتي، أصبحت أكثر حتديدا.
- إىل أي يشء تريد أن تصل يف عملك الذي أخرتني به؟

- لقد كانت حياة الدول التي حكمت هذه املنطقة من العامل مضطربة، 
أقص�د سياس�يا. مل هينأ العامل باس�تقرار لف�رتة طويلة، مل هينأ أب�دا، وحتى 
أخالقيا فاخلمر وبيوت الغناء واجلواري كانت شيئا ثابتا يف هذا املجتمع.. 
كان عندهم فّس�اق ولصوص ومستبّدون، ومع ذلك قامت يف حرضهتم 
هنض�ة مدنية عالية، اس�توعبت إرث العامل ونّمته حتى س�ّلمته إىل أوروبا 
يف ع�رص النهض�ة. نحن ال نختلف عن أس�الفنا الي�وم يف هذه األوضاع 
املضطربة، وال يف أن حولنا أخطارا حتدق بنا، وال يف أننا مستهدفون، وال 
يف أنن�ا اجتهنا للهو وتركنا صحيح الّدين، كل ذلك كانوا يش�بهوننا فيه .. 
هناك ش�يٌئ آخر ُفِقد فانقطعت صلتنا باالمت�داد احلضاري الطبيعي ألي 
جتم�ع برشي، وانتهين�ا إىل ما نحن فيه، حتى تكاد صفة االنتس�اب ملا هو 
عريب أن تكون ُس�ّبة، أو وصمة جتمع كل املعاين الناقصة. كل ما أريده أن 

أضع يدي عىل هذا اليشء املفقود. فقط! 
- تفكري جّيد، ربا هو صحيح أيضا. أظن أن عالقة الدولة باملجتمع 
يف ذل�ك الوق�ت مل تكن ك�ا ه�ي اآلن، فالدولة قد تش�جع الرتمجة مثال، 
أو تبني املستش�فيات. لكنها ليس�ت هي التي تف�رض مناهج التعليم عىل 
الناس وتس�يطر عليه�ا، فيتأخر الناس حني تتأخر الدول�ة. هناك الفقهاء 
يف املس�اجد، أحراٌر تقريبا عن س�لطان الدولة، وُهمرْ ُبناة عقل هذه األمة 
احلقيقي�ني. كان الفق�ه هو ُمنطَل�ق كل العلوم تقريبا. لن جت�د عاملا يف أي 
جمال إال وقد درس ش�يئا من الفقه. الفقه مل يكن ُيعلمهم احلالل واحلرام 
فقط، كان ُيعلمهم القدرة عىل النظر والقياس، واالس�تنباط. عىل السؤال 
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وع�ىل البحث. باجلمل�ة كان ُيعلمهم التفكري الصحي�ح... حني ارتبطت 
الدولة باملؤسس�ات التعليمية، انتهت هبا إىل الش�لل. اآلن يعود األمر إىل 
م�ا كان علي�ه، يف صورة جدي�دة هي ما أصبح حيمل اس�م »املنظات غري 
احلكومية«، أو »منظات املجتمع املدين«.. ليست سوى حماولة إلعادة ما 

هو شعبي إىل مكانه، وفصل االرتباط امُلقيِّد للجميع.
- لكن الشلل حدث قبل ذلك، قبل هذا االرتباط الذي متثله الدولة 
ث  احلديث�ة. وربا كان ه�ذا االرتباط رضورة عىل عهد حممد عيل مثاًل لبعرْ

العلوم التي اندثرت قبله بزمن.
- وهل بعثها؟

- أظن ذلك.
- مل يبعث كائنا سويا يمكنه البقاء وحده، بعث كائنا مشوها عاجزا. 
ه�ذه األمة مزدمحة بإرث عقيل كبري، كان األس�هل واألقرب للنجاح هو 
النظ�ر يف أدوات�ه، ب�دال من حماولة اس�ترياد امت�دادات ظلت ط�وال هذا 
الوق�ت أبني�ة غريبة مثبتة عىل األطراف، مل تس�تطع أن تغري ش�يئا من بناء 

العقل الفعيل.
العلوم كالفنون، ثاٌر إنس�انية خالصة, يمكننا أن نس�تورد الثار مّردة 
قد فقدت نصف حيويتها، سنكون قد فقدنا مجال احلقل، ومجال الفالحة، 
ومج�ال انتظ�ار الثمر، ومجال رؤيته معلقا عىل األغص�ان. يعني أننا نكون 

قد فقدنا احلياة.
م�ىض الوقت يف لقائنا برسع�ة، مل أنتبه إاّل وصوت أذان املغرب يمأل 

امليدان. مخس ساعات كانت هي لقائي األول بغادة.
أصبح�ت »املاهية« ام�رأة عمرها أربع وثالثون س�نة، وعمر وجهها 
أك�ر من ذلك بعرش س�نوات، هلا صوت ناعم، وترجتف ش�فتاها ارجتافا 

خفيفا حني تتحدث. اسمها الدكتورة غادة.
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اتفقن�ا عىل أن نلتقي م�رة أخرى قريبا، قالت إهنا رب�ا تفكر يف البقاء 
بمرص.

»أنا غريبة هناك وغريبة هنا، س�ئمت اخلوف الذي يس�كن كل يشء، 
أن�ام بعني مفتوحة، أموت يف كل يوم مائة مرة، إذا انقطعت الكهرباء، أو 
توقف الس�ري يف الطريق بدون س�بب، أو حتى نظر إيّل ش�خٌص ال أعرفه 

نظرة غريبة. أريد أن أرتاح قليال«.
* * *

لقاؤنا الثاين كان يف حديقة األزهر بعد سنة كاملة. 
كي�ف مّرت س�نة برسعة حت�ى أخترصه�ا اآلن يف ثالثة نج�وم وأنا 

أكتب؟ 
ال أع�رف. مل يك�ن يل خالل هذا العام أح�داث لتحفظه؛ تلك األيام 
امليتة ختيفني. قضيت سنة »االمتياز« بأيام متشاهبة، تبددت كلها فيا مل يبق 
منه أي يشء صالح للكتابة. ثم تسلمت عميل طبيبا ثالثا بوزارة الصحة، 
يف مستش�فى صغرية بقرية بعيدة منس�ية من قرى قن�ا، مل تكن لرتيض ابن 
س�ينا لو رآها، وُطلب منه إجازهتا عىل معايري زمانه التي وضعها الرازي 

قبله بثانني سنة. 
خالل هذه السنة عادت الرسائل هي الصلة بيني وبني غادة، وزادت 

معها مكاملات قصرية أحيانا وطويلة أحيانا أخرى. 
كن�ت س�عيدا يف احلقيق�ة لوجود مرش�د يل يف عامل التاريخ الواس�ع، 
صحيح أن التاريخ ليس سوى وجهات نظر، وقد يكون املرشد فيه مقيًِّدا 
للنظ�ر إذا كان حض�وره طاغيا وبالتايل حضور رؤيته .. لكن غادة مل تكن 
كذل�ك .. كانت ترتكن�ي أرحل، وتراقب هي القارب ال�ذي أنا فيه، فإذا 
الح هل�ا اضط�راب يف املوج.. أمس�كت املج�داف حتى يس�تقر األمر ثم 

تعيده إيّل. 
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يف حديق�ة األزهر، عند البحرية، حتكي غادة ع�ن مرص التي تعّرفت 
عليها خالل عام كامل. 

»يكفي أن متس�ح بإصبعك أي طالء من طالءات القاهرة، فرتى أي 
تاري�خ مكت�وب حتت�ه. تاريخ هذا األمة خمت�رص هنا، بل تاري�خ العامل كله 
خمت�رص هنا أيضا. من حكاية واحدة فيه يمكنك أن جتد مداخل حكايات 
وحكايات. متاما كامللفات املضغوطة. تظل ال تشغل مساحة حتى تفتحها 

فإن فتحتها غرقت فيها«.
كنا نس�ري ب�ني ممرات احلديق�ة حتى وصلن�ا إىل ربوة عالي�ة، هلا درج 
صاعد إىل أعالها، قلت: »فوق هذه الربوة منظار مقرب، يمكننا أن نرى 

منه القاهرة كلها«.
صعدن�ا الرب�وة. مل يك�ن رواد احلديق�ة كثريي�ن يف ه�ذا الي�وم فجاء 
دورنا رسيعا، وضعت عيني عىل العدس�ة، يدهش�ني اقرتاب األشياء إىل 
ه�ذا احل�د كل مرة، تتحرك الص�ورة برسعة كبرية م�ع كل حركة صغرية 
للمنظار. أهنيت دوريت وأفس�حت هلا فأدارت املنظار ببطء، وحني بدأت 
َتسمَية األماكن التي تعرفها، ُأغلقت عدسة املنظار. طلبُت من الرجل أن 
يمنحنا وقتا مفتوحا فقال: ال أستطيع.. هو يغلق تلقائيا كل دقيقة. فتحه 

لنا مرة أخرى، فعادت تنظر من العدسة. 
»هذا مسجد األرشف قنصوة الغوري. هل تعرف بم ساه املرصيون 

حني بناه قنصوة الغوري«؟
- ال. 

- سموه املسجد احلرام. ألن الغوري كان لصا، أمر عاله أن يرسقوا 
أعمدة املساجد ليبني هبا مسجده. 

أدارت املنظار مرة أخرى. 
»أبحث عن مس�جد احلاكم بأمر اهلل. زرته قبل ش�هرين. ال أس�تطيع 
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أن أعرف القاهرة من هنا.. معقدة جدا.. كانت حياة احلاكم يف نفس فرتة 
حياة ابن سينا التي تبحث عنها«.

تكمل دورهتا. تلقي تعليقات قصرية عىل كل ما متر عليه حتى تنتهي. 
قالت ونحن ننزل. 

- إهنا كامللفات املضغوطة فعال. ال تستطيع أن ترى تفاصيل األشياء 
فيها وأنت تنظر من بعيد. ال يمكن أن تتخيل أصال إن كانت هذه الصورة 
الت�ي تراه�ا صاحلة الحتواء احلي�اة أم ال. ال فض�اءات للتنفس وال حتى 
شوارع للميش. يف املرات التي حاولت أن أرى فيها صوًرا جوية للقاهرة 
كنت أتعّجب كيف تعيش هذه الكتلة بكل ما فيها دون أن تنفجر... هذه 

احلديقة مجيلة. 
- نعم. ليتها تصبح حدائق ال حديقة.

- كان�ت القاه�رة مليئ�ة باحلدائ�ق يف كتب التاريخ. سأرس�ل لك ما 
كتب�ه أح�د الرحالة الفرس ح�ني زار مرص أيام احلاكم بأم�ر اهلل. تعجبني 
كتب الرحالة املس�لمني. أحس أن فيها ش�يئا آخر غري دقة الوصف، ربا 
هي عاطفة الكات�ب. صحيٌح أن جزءا من هذه الرحالت كانت أغراضه 
سياس�ية أو اقتصادي�ة بحتة، لكنك تس�تطيع أن جتد هذه الروح بس�هولة 

حتى يف تلك الرحالت ذات األغراض اخلاصة.
- ال أفهم. 

- ه�و جمرد افرتاض، ال أعرف، أنا أتكلم عن ش�عور ينتابني. أحيانا 
َأنٍة للمس�لمني ع�ن أحوال  أش�عر أن رحل�ة م�ا مل تكن س�وى تقري�ر َطمرْ
إخواهنم، خصوص�ا يف فرتات احلروب التي كانت تعصف بتلك البالد. 
وأحيانا أخرى أش�عر أهنا تقارير كتقرير هدهد سليان حني قال: وجدهتا 
وقومه�ا يس�جدون للش�مس م�ن دون اهلل. دعن�ي أرشح ل�ك أكثر، كل 
حض�ارة يمكنن�ا ونحن نحللها أن نضع عدة أس�ئلة لنجيب عليها، كيف 
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نظ�ر الفرد فيها لنفس�ه وكيف نظ�ر ألخيه، وكيف نظر جل�اره الذي ليس 
أخ�اه، وكيف نظر للعامل حول�ه، وقبل ذلك كيف نظر إىل اهلل. وهذه كلها 
جزئي�ات صغرية، رب�ا كان رضوريا لنفهمها أن ُنقّس�مها هذا التقس�يم، 
ب كل  لك�ن وعىل نفس درجة األمهية ينبغي ونحن ن�رى الصورة أن نركِّ
هذه األجزاء معا. وبقدر تناس�ق هذه الرؤى معا ودرجة اتزاهنا، نستطيع 

أن نحكم عىل حضارة ما... أنت معي؟
- إىل حد ما.. هُتت ومل أُته.. أكميل. 

- املس�لم، وال أعني ب�ه الفرد الذي آمن باهلل ومالئكت�ه .. إلخ إلخ. 
بل ذلك الفرد الذي عاَش فردا يف جسد الدولة اإلسالمية. متاما كا نقول 
»األمريك�ي« عىل املس�لم األمريكي الذي يعيش فردا يف جس�د احلضارة 

األمريكية. 
- ممم.

- هذا املسلم أصبحت له رؤية مشرتكة، أو لنقل حدا أدنى من الرؤى 
املشرتكة، متثل يف األساس رؤية اإلسالم الذي هو نظام الدولة وقتذاك. 

- نعم .. 
- كان املس�لم يرى أن هذا العامل كله بكل ما فيه ومن فيه، هو ميدان 
اهتامه، عىل درجات خمتلفة، فبالد املسلمني هي بالده التي هيتم بتفاصيل 
غها م�ا حيمله من معرفة،  احلياة فيها، وما س�واها ب�الد هو ُمّكلف بأن ُيَبلِّ

فهو مهتم بأن َيعِرفها أيضا. 
ٌن رئييس يف عقيدة املسلمني،  - هذا صحيح، الّس�فر باألس�اس مكوِّ
ألن�ه متعل�ق بركن احل�ج، احلج مل يكن جم�رد زيارة مك�ة، كان املرور عىل 
كل ب�الد املس�لمني الت�ي بني بلد احل�اج وبني مكة. كان رحل�ة يعرف هبا 
احل�اّج كي�ف يعي�ش املس�لمون، يبي�ت يف كل قري�ة ومدين�ة، ي�أكل من 
طعامه�ا، ويتزوج أحيانا منها، بل ربا ح�ارب معهم إذا أدرك يف بالدهم 
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حرب�ا. كانت رحلة احلج وحدها تكفي لتذيب احلدود والفوارق بني كل 
األعراق التي حتت حكم املسلمني.

- متام�ا. هذا م�ا كنت أعنيه بإحس�ايس مع كتب الرح�الت. مل تكن 
هناك حدود بني الناس، حتى يف املعرفة مل تكن هناك حدود.

- كيف؟ 
- لنأخذ رسائل إخوان الصفا مثال. 

- نع�م.. كانت حماولة ملحو احلدود بني الدين والفلس�فة، والتقريب 
بينها. 

- ه�ذا ه�و الظاهر، لكن هناك جزًءا سياس�يا خفي�ا وراءها. يف هذه 
الرسائل سنرى أي درجة بلغها الرقي العقيل لفرقة سأعترها أنا سياسية، 
فادامت تنتمي للمدرسة الشيعية فهي سياسية، سنرى كيف قّدموا املعرفة 
وح�دة واحدة، كيف حموا احلدود بني األش�ياء وصاغوا العامل كله ِوحدة 
َواح�دة .. يف رأي�ي أن ه�ذا أمٌر بالغ ال�ذكاء، أال تلجأ ألدل�ة دينية جمردة 
إلثبات موقف س�يايس، وال ألدلة فلسفية كانت َتلقى هتا سهلة بالزندقة 
يف ذلك الوقت، بل تعيد صياغة كل يشء يف نسيج واحد، الدين والفلسفة 
والعلوم، لتجعل نظام الكون كله دليال غري مبارش عىل ما تريده. أليس�ت 
قدرة بارعة عىل حمو احلدود؟ وسواء وافقناهم مع حججهم أم ال، فمجرد 

وجود هذه الفكرة يف ذلك الوقت أمر يستحق التوقف. 
- هذا أمر معقد!! 

- بالعك�س، الفكرة تبدو منطقية، فالك�ون ُمنطِلٌق من مصدٍر واحد 
ه�و اهلل، وبالتايل فه�و يقوم عىل قوانني واحدة، حتقق اتزانه كله. نقرأ هذه 
القوانني، من العلوم التي متنحنا أدواهتا معرفة قوانينها، ونس�تعني هبا عىل 

فهم تلك التي ال يسهل فيها ذلك. 
* * *
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اصف�رت الش�مس ومال�ت ناحي�ة املغي�ب، وكّن�ا جهة الغ�رب من 
البحرية. تداخلت ألوان الس�اء، وبدت املآذن البعيدة ظالال ش�احبة بال 

تفاصيل يف لوحة األفق.
هتب نس�مة باردة، حترك األغصان الصغ�رية واألوراق املتدلية، وهتز 
معه�ا روحي هزا رقيقا. أت�رك عقيل حرا من كل يشء، وأنا أتابع القرص 
النازل نحو املباين البعيدة. كانت غادة مثيل متعلقة به، ساكتة قد جعل نور 

الشمس األصفر وجهها شمسا صغرية مبهجة. 
اغتنمت الشمس، ألصور وجهها من قريب، الشمس رس احلياة التي 
فتنت الس�ابقني حتى عبدوها، وهي يف هذا الوقت متنح صور أي مصور 

مبتدئ حياة تستحق العبادة أيضا. 
اختف�ى نصف الش�مس وضوؤها يتبعها، حتى م�أل احلديقة صوت 

ًنا عىل وهن.  أذان املغرب، خفيفا، حيمله اهلواء وهرْ
بع�د الغ�روب، خرجنا إىل الطريق، كانت غادة قد اس�تأجرت ش�قة 
أم�ام أرض املع�ارض، ركبنا س�يارة أج�رة إىل هناك، ونح�ن نتحدث يف 
أش�ياء كث�رية صغرية، عن ش�وارع بغداد، ومس�اكنها، مل يك�ن هلا أقارب 
تعرفه�م يف القاه�رة، هلا ع�ّم مقيم يف أمري�كا منذ زمن بعي�د، مل َتَره أبدا، 

وليس هلا أخوال. 
- يل جريان طيبون، لكنني الزلت أشعر بالغربة. قضيت عاما كامال 
يف الس�ياحة. مرص مجيلة حني تكون فيها سائحا، تألفها رسيعا. مل أجرب 
أن أك�ون مرصي�ة حتى اآلن. أفكر ماذا س�أفعل لو ع�دت إىل العراق، ال 
أع�رف، ال أع�رف أيضا ماذا س�أفعل هن�ا. ربا أبحث عن عمل يش�غل 

وقتي، وأكون مرصية به.
تركتها عند البيت، وأكملت أنا إىل ميدان رمس�يس. يتبعثر اليوم كله 
ح�ني تقرتب الس�يارة من املي�دان. ال التاريُخ وال الغروُب وال مش�اهدُة 
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الص�ور التي صورهت�ا خالل اليوم تفلح يف أن حتتفظ منه بيشء، متنيت أن 
أدرك قطار الس�ابعة والنصف، حتى ال أضطر أن ُأحرش يف حافلة تبدد ما 

أحاول االحتفاظ به من نفيس. 
يف القطار كتبُت يف ُمفكريت عبارة وجدهتا ناضجة يف ذهني: 

»اخلالفة ليس�ت أن حيكم بالد املس�لمني مجيعها رج�لٌ واحد. مل يعد 
ه�ذا ممكنا، ومل يتحقق يف الزمان إال قليال. اخلالفُة هي احلكم العادل ولو 
يف بيت صغري. كا يس�ِمي اخلطباُء أي منٍر يف أي مسجٍد منَر رسول اهلل، 
أما بالد املس�لمني فوحدهتا هي وحدة وجداهنا. لقد كانت بالُد املسلمني 
حتت حكم دول عديدة، لكل دولة أرض وحدود وجيش حيميها، ورغم 
ذلك بقي الوجدان واحدا. املش�كلة اآلن باألساس ثقافية، املعرفة تصنع 
ج�زءا مه�ا يف عواطف الناس، ال يمك�ن أن نراهن ع�ىل العاطفة الدينية 
وحده�ا، العاطف�ة الديني�ة ليس�ت إال غريزة جم�ردة من غرائز اإلنس�ان، 

ووظيفة احلضارات أن هتذب غرائز البرش«.
* * *

يف الصباح كانت رسالة غادة تستقر يف صندوقي.. وفيها ذلك اجلزء 
يف وصف مرص أيام احلاكم بأمر اهلل الفاطمي: 

» ..... أم�ا مرص، فحاكمها ش�يطان مريد، جب�ار عنيد، كثري التلون، 
س�فاك للدماء، عظي�م، خبيث النحلة، ال يعلم له أح�د مّلة. هو فرعون، 
خي�رتع هلم كل ح�ني أحكاما يلزم الن�اس هبا، فتارة يأمر بس�ب الصحابة 
عىل جدران املساجد، وهيدم الكنائس، ويقرس النصارى عىل اإلسالم، ثم 
يعود فيبني الكنائس ويرغم الذين أسلموا منهم عىل التنرص من جديد. 

حّرم عىل الناس أكل الس�مك الذي ال قرش ل�ه، فال يأكلون إال نوعا 
واحد يعيش يف هنرهم، يشبه األفاعي، لكنه أقرص. وحرم عليهم امللوخية 
َطب، وخروج النس�اء من  وهي نبات أخرض يطبخونه، كا ح��ّرم بيع الرُّ

البيوت.
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والناس هناك كل يوم يف ثورة، لكن ثوراهتم تنتهي هبم إىل الس�جون 
أو القت�ل، َح�َرق القاهرة التي بناها جده، واس�تباحها ليعاقب أهلها عىل 
مترده�م، وأرس�ل خادمه ينظ�ر اخلر منها، فل�ا عاد وقال ل�ه مزهوا: لو 

استباحها طاغية الروم ما زاد عىل ما فعلت. َقَتَلُه يف حينه.
وهي عىل ذلك مدينة مجيلة التنس�يق، واس�عة الش�وارع، يف وس�طها 
قرص احلاكم، وبينه وبني البيوت فضاء واسع، حيرسه فيه مخسائة جندي، 
ويسكن القرص مخسة عرش ألفا، من اخلدم واحلرس والعال واجلواري. 

وللقاهرة مخس�ة أبواب، وبيوهتا مبنية بناء نظيفا حمكا ومفصولة عن 
بعضه�ا باحلدائق التي تروهيا اآلبار، ويؤخذ ماء الرشب من النيل. وأكثر 
هذه البيوت يملكها احلاكم ويؤجرها للناس، وكذلك دكاكني األس�واق 
واحلام�ات واخلان�ات، فكلها مل�ك له، يؤجره�ا ألهل القاه�رة بعرشة 

دنانري يف الشهر. 
وفيه�ا بي�وت م�ن س�بع طواب�ق، بعضها فوق بع�ض، هل�ا نوافذ من 
اخلش�ب املعش�ق، ودرج قوي من اخلش�ب أيض�ا، وفيها بن�اء مرتفع من 
أربع�ة ع�رش طابقا، يزوره الس�ائح فريى منه املدينة كلها، مبس�وطة كأهنا 
بي�وت يف اجلنة، حتجب أش�جارها العالية عن الرائي ما يعتمر يف صدرها 

من اضطراب وغضب. 
ويف جامع عمرو أقدم جوامعها، ُيرّمم الناس جراحهم، ويتدارسون 
مذاهبه�م، ال ترضه�م دع�وات الفاطمي�ني الذي�ن أّمنوه�م كاذبني عىل 
مذهبه�م ووعدوهم حني ن�زل الُعبيدي اإلس�كندرية أهنم لن يرغموهم 
ع�ىل التش�ّيع. وهل�م عىل دينهم غ�رية، ال هتدأ. حت�ى أهنم قتل�وا محزة بن 
عيل الزوزين، وبعده احلس�ن بن حي�درة اللذيرْن دعيا إىل تأليه احلاكم بأمر 

اهلل«.
* * *
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لوحة 5
جاء اقرتاحها يل بالسفر إىل إيران ُمفاِجئا. 

كّن�ا يف َرَفح، ق�د بدأترْ تعرف مرص املعارصة بالزيارة، بعد أن قضت 
عامني كاملني تقرأ لوحات مرص التارخيية يف الشوارع والبيوت واملساجد. 

أصحُبها إىل املحافظات يف رحالت صغرية كاجلوالة. 
مل أشرتك يف أي نشاط جوالة من قبل، مل أعرف يف احلقيقة نشاطا كهذا 

حني كنت طالبا، كانت الرحالت صورا مكررة ثقيلة، ومل أكن أحبها. 
س�افرنا إىل الصعي�د، وإىل طنط�ا، وإىل بورس�عيد، وقضينا يف س�يناء 
أس�بوعا بعد أن استأجرنا س�يارة مل يفهم سائقها إن كنا نتحدث معه بجد 

أم نمزح وأنا أقول له: أريد أن تتجول بنا يف سيناء. 
- يف سيناء! وأشار بيديه عالمة االتساع . 

- نعم.. تذهب بنا يف الش�ال حتى رفح، وتعود بنا يف اجلنوب حتى 
اإلساعيلية. 

كاد يق�ول أي جمنون�نيرْ أنتا، ثم رأى أن خري م�ا تفعله مع املجنون أن 
جتاريه. 

- ستكلفكم هذه ألفا ومخسائة جنيه. 
ج�اء دوري أن�ا ألقول أي أمحق ه�ذا. وهل ترانا س�ائحني، يفرحان 
بركوب سيارة بيجو قديمة. والتقاط الصور منها، كأنه سفينة الصحراء.

- يا باشا أنت تطلب طلبا مل يطلبه مني أحد من قبل! 
- وأنت تقول يل رقا مل أسمعه من أحد من قبل! 

سألني: ماذا تريدان من سيناء؟ 
جَعَلترْه لكنة غادة يقدح عقله التآمري، ويفرتض أهنا فلسطينية، تريد 

أن تسافر إىل غزة عر األنفاق. 
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- األمن كثري يف الطريق وسأسُلك طرق اجلبال. 
بان؟  - مَل ... وهل نحن مهرِّ

- سُتثريان الشكوك حتا. 
أخريا مىض بنا إىل رفح، بعد أن اطمأن إىل أننا مأمونا اجلانب. حتركنا 
م�ن بورس�عيد، وعرنا ج�رس الس�الم، ونزلن�ا يف كل مدين�ة لقيتنا حتى 

وصلنا إىل رفح. 
كان حيكي ذكرياته مع الطريق، والصحراء تكرُّ مرسعة حولنا.

»أوَقَفني هذا الكمني بس�يارة فيها بضائع كنت أمحلها إىل غزة، وقت 
أن حتط�م الس�ور كنا ندخل بس�ياراتنا إىل هن�اك، نس�لم البضائع ونعود. 
كن�ت أمحل بضائع قيمتها مخس�ة عرش ألف جنيه، أس�لمها هناك بخمس 

وأربعني. 
- والكمني؟ 

- أخذ أمني الرشطة حلوانة، وتركنا. 
- أنت مناضل. 

- ال.. أكُل العيش.. هم ال يس�تحقون ش�يئا.. يقولون عنهم فقراء.. 
نح�ن الفقراء.. حني كان ُيفتح املعر كنت أنقل الفلس�طينيني إىل القاهرة 

بسبعائة جنيه للفرد. وكانوا يدفعون. 
- لس�َت مناضال.. بل نصاب.. تس�تحقون إذن النق�ود املزورة التي 

ضحكوا عليكم هبا. 
- ال تَذّكرين.. جتاٌر كثريون كادوا يفلسون بسبب هذه النقود. 

ُت.  يف رفح ... ُخِطفرْ
ال يشء يعرِّ عا حدث يل سوى هذه الكلمة القصرية.

كنا نسري يف الشارع الرئييس يف املدينة، ميلء باحلفر واملطبات، ونقاط 
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التفتيش وهو يش�ري إىل املباين إىل يمينن�ا ويقول: »خلَف هذه املباين يكون 
اجلدار الذي يبنونه اآلن«؛ قبل أن ينعطف فجأة إىل شارع صغري، وجيعلنا 

يف مواجهة السور متاما. 
حيجز الس�ور خلفه أرضا أخرى، ال تش�به هذه التي نقف فيها، كأنه 

يفصل بني عاملني خمتلفني، ال بني أرض واحدة مقسومة إىل جزءين. 
أش�جار الزيتون ونقاط احلراس�ة، وبيت أبيض عند األفق كأنه يرفع 

الساء من مخسة طوابق نوافذه مغلقة.
مل يمنع الس�ور اهلواء من املرور، فتحت له صدري، وأحسس�ت كأنه 

يرسي يف أطرايف. مألين شعور أن هذا اهلواء يطهرين. 
أع�ود أرشب من�ه، وأن�ا أش�عر أن اجلزء الذي مّس�ه مني ق�د خّف، 

وزالت عنه األدران املتعلقة به. 
كان�ت اللحظ�ة قصرية ألن جنود الرشطة أش�اروا إلي�ه أن ينرصف، 
ف�أدار الس�يارة وحت�رك ليخ�رج من الش�ارع الصغ�ري إىل الش�ارع الكبري 
امل�ّك�رس. بقيُت س�اكتا ال أحت�دث، ومل أدرك إن كان فرح�ا أم رهبة ذلك 

الذي أعجزين عن احلديث.
ق�ال هو: »أي�ام احلرب األخرية، كنا نس�مع ص�وت القصف ونحن 

هنا«.
مل أختي�ل يوم�ا أن تك�ون غ�زة قريب�ة إىل ه�ذا احل�د. ثم أرح�ل عنها 

برسعة. 
قالت غادة: س�بحان م�ن عّلق القلوب هب�ذه األرض. »ائتوه فصلوا 

فيه فإن مل تأتوه فابعثوا بزيت يرسج يف قناديله«.
- هذه األرض أيضا لغز من ألغازنا التي ال أفهمها. 

- ليست لغزا.. أوال الرصاع أحد لوازم وجود اإلنسان، ال يمكن أن 
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نتخي�ل الدني�ا من دونه، ثانيا، كل عقيدة البد من املوت يف س�بيلها لتظل 
حية متجددة، واهلل جعل منش�أ روح األمة يف هذه األرض، خُتلق فيها ثم 
تتش�كل إىل كل صوره�ا بعد ذلك يف كل مكان. ث�م هناك الوعد اإلهلي، 
متام�ا كوعده باجلنة، وبيننا وبني اجلن�ة أن نعمل، وبيننا وبني هذه األرض 
أن نعم�ل. لي�س هناك جمال الفرتاضات.. ليس�ت س�وى معادلة لقياس 

وعينا با نؤمن به يف احلقيقة. 
قبل أن تنتهي من حديثها، كنا قد وصلنا إىل املعر عائدين إىل الطريق. 
املع�ر أحف�ظ تفاصيله من ص�وره املتتابعة يف نرشات األخبار، مل ُيس�مح 
لنا بالوقوف، مل يكن هناك أحد، س�وى س�يارات أج�رة قليلة تقف حتت 

مظالت املوقف القريب. وال يشء سوى ذلك. 
قالت:

- ما رأيك لو تسافر إىل إيران. لن تأخذ من الكتب إال القليل، هناك 
ستعرف أكثر.

- ال أعرف الفارسية.
قال�ت متهكمة: العقبات أكر من أن تعرف الفارس�ية.. ال هتتم بأمر 
اللغة، الدكتورة رضوى كانت معنا يف القس�م. هي أيضا مرصية. زوجها 
الدكت�ور گنجي�ان إي�راين، وه�و أس�تاذ األدب العريب يف إح�دى كليات 

طهران، يمكنها مساعدتك إذا وصلت إىل هناك. املهم أن تصل. 
- هل يقيان هنا؟ 

- ال، تزوج�ا ونح�ن يف الع�راق. هو من أكراد إيران ك�ا أذكر. وهو 
الذي س�اعدين يف ه�رويب من بغداد إىل أربيل، وأع�ادين إىل مرص. مل أكن 

أستطيع ذلك وحدي.
- ُسنِّي؟



74

- ال.. شيعي.. ليس شيعيا متاما.. إذا عرفته ستجد أنه نموذج الهنيار 
احلدود بني املذاهب. سأرسل إليها حني نعود، وأخرمها عنك، وأطلب 

منها مساعدتنا. سنجد طريقا إن شاء اهلل.
هكذا تولد األفكار س�هلة أحيانا، من س�فر يف صحراء س�يناء، تولد 

رحلة إىل صحراء فارس. وكلتامها بغري خطة، وال نسق.
لو أن كل يشء نفكر فيه خيرج إىل النور هبذه السهولة.

بع�د أس�بوعني أرس�لت خت�رين أن صديقته�ا رحبت باألم�ر كثريا، 
وأهنا ستس�افر مع زوجها إىل طهران يف الصيف بعد هناية العام الدرايس، 

ويمكننا ترتيب الرحلة يف ذلك الوقت.
كنا يف اخلريف، وبيننا وبني الصيف سبعة أشهر كاملة.

قال�ت: هي فرتة كافية ألن تق�رأ جيدا عن إيران. وتتعلم الفارس�ية، 
ونبحث عمن يساعدنا لدى أجهزة األمن.

كانت تفهم أجهزة األمن فها خاطئا. ربا ألن من رأى أجهزة األمن 
العراقية يتخيل أن كل يشء سواها هنّي، يمكن التفاهم معه.

رغ�م أن جمرد االتص�ال باهلاتف إلي�ران ممنوع إال بع�د تقديم طلب 
إىل الس�نرتال الرئييس موضحا به سبب االتصال، والعالقة باملتصل. فقد 
جربت أن أتقدم بطلب إىل مباحث أمن الدولة. مل أعرف إن كان يمكنهم 

أن يفهموا سبب السفر الذي سنقدمه هلم.
* * *

»مسافر ألي يشء«؟!
- ألجل تارخينا.

- ألجل تارخينا!.. أنت شيعي!.. أليس كذلك؟!
- ال.

- تصيل؟
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- أال يصيل إال الشيعة؟
- أجب؟

- نعم.
- لك نشاط سيايس؟ 

- أبدا.
- كي�ف هتت�م بالتاري�خ ولي�س لك نش�اط س�يايس، أين س�ترصف 

تارخيك هذا إذن، يف عيادة األعصاب. 
- ال أفهم. 

- مم.. لن تسافر.
- شكرا لك. 

- ال شكر عىل واجب، ال تفهمنا خطأ، نحن حريصون عىل سالمتك، 
أن�ت تعرف أن دوال كثرية تريد الرش بمرص، ربا تعرض لك أحد بس�وء 

هناك، هل أنت متزوج؟
- ال.

- أمك ختشى عليك. ال أريد أن أراك هنا مرة أخرى. مع السالمة.
- ال ترسلوا يل، لئال تراين.

* * *
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لوحة 6
فرباير 2011

»مروووك يا حممد .. 
هذا ميالد خري أمة يا عزيزي.

األم�م ال تبعث هبمة ش�خص، بل بصدى مهت�ه يف نفوس الناس من 
حوله. وبتحملهم مسؤولية العمل هبذه اهلمة. 

ل�و ل�مرْ تلق عبارة س�عد زغلول يف مجعية االقتص�اد والترشيع »مرص 
للمرصي�ني« ص�دى يف نفوس الن�اس حوله، ملاتت يف مكاهن�ا. وملا حتول 
ه�و م�ن رجل املوقف ح�ني قاهلا إىل رجل املس�ؤولية ح�ني وافقت إرادة 

الشعب معه.
وهتافات الثالثاء التي دوت: »تغيري - حرية - عدالة اجتاعية« ل��ّا 
وج�دت صداها يف نفوس الن�اس مجيعا، حتولنا هب�ا إىل رجال »موقف«، 

نحمل اللحظة ونرجتل ملا يأيت. 
رج�ل املوق�ف هو الذي يوقظ اهلمم التي ف�رتت، ويبث الروح حني 
ت�كاد ختم�د، حيافظ عىل ما معه ويثبت عىل موقفه. طاقته بقدر ما يمور يف 

نفسه، وبقدر ما يمور يف نفوس من يستمد منهم روحه.
اآلن انتهى طور املوقف، وجاءت األمانة.

ولدن�ا، بع�د كل هذا املخ�اض الطويل، أيام ال�والدة األوىل هي أيام 
ضعف الوالدة والولد...«.

كانت رسالتها فِرَحًة، واجلمُل فيها متتابعًة بغري رباط واضح. 
أعت�اُد تنقالهت�ا يف احلدي�ث بني مواضي�ع كثرية عادة، هذه س�مة من 
يملك�ون الكث�ري ليقولوه. أما هذه املرة، فكان الف�رح هو ما خيلط الكالم 
يف رس�التها. رغ�م أننا تنّفس�نا هذا الفرح معا ح�ني اتصلت يب من ميدان 

التحرير حلظة انفجاره يف كل مرص. 
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كان الفرح فيضانا عّوض تلك الس�نني الت�ي مل يِفضرْ فيها النيل، منذ 
ُبني أمامه السّد. 

انساب الناس من البيوت إىل الشوارع، حتى كأنه مل يبق يف مرص أحد 
يف هذا اليوم إال وله عىل وجهه ابتسامة ويف قلبه فرح. 

فرح عزيز مل يعد يأيت سهال ألحد. 
أم�ا أنا، فش�عرت س�اعتها أن هذه الث�ورة كلها قد قام�ت، ألجل أن 
أس�افر إىل إي�ران. تل�ك الرحل�ة التي خططنا هل�ا ونح�ن ال نعرف كيف 
س�نفتح الباب هلا، كس�فينة ن�وح بنيناها يف الصحراء فف�اض املاء من كل 

جانب ليحملها. 
ال أع�رف ه�ل نكون أنانيني إذا فكرنا أن كل م�ا يدور يف الكون، إنا 
حي�دث ألجلن�ا نحن باخلص�وص. بالتأكيد لنا فيه ج�زء أو أجزاء. أعتقد 
أن�ه ربا كانت أس�اؤنا مدونة يف كل تفصيلة حت�دث يف العامل. يتغري مدير 
مرك�ز يف روما، ليحصل ش�خص ما ع�ىل ترقية يف القاه�رة مثال، ربا لن 
يع�رف أبدا التسلس�ل الذي انتهى باس�تقالة مدير هذا املرك�ز إىل ترقيته، 

لكن تسلسال ما قد حدث. أليس الكون كله ِوحدة واحدة.
* * *

يف إبريل، أرسلُت إليها:

»أسافر إىل املدينة املنورة خالل هذا األسبوع، لن أمكث كثريا هناك. 
أردت أن أسافر قبل أن أحصل عىل تأشرية إيران عىل جواز سفري، ألين 
علم�ت أن اململك�ة ال متنح تأش�ريات ملن س�بق هل�م زيارة إي�ران يف فرتة 

قريبة.
 هذا واإليرانيون يدخلون إىل اململكة بغري تأشريات دخول.

إىل اللقاء«.
* * *
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 لوحة 7
»أعددت كل يشء للكتابة إليك. 

الغرف�ة اآلن مرتبة وقد غ�ريت موضع الطاول�ة واألريكة ومقعدين 
صغريي�ن فيها. وضعت األريك�ة عند النافذة، والطاول�ة أمامها؛ ألريح 

عليها جهازي وأنا أقرأ أو أكتب. 
أم�ا املقع�دان فقد جعلته�ا يف موضع األريك�ة القدي�م. مل يتغري من 
الغرف�ة إال م�ا يقابل جدارين فق�ط، لكنها كانا كافي�ني جلعلها تبدو أكثر 
نش�اطا وحيوي�ة. رب�ا كان�ت الغرفة بمث�ل ه�ذا الرتتيب يف أح�د األيام 

البعيدة. ألنني أغري ترتيبها كثريا وال أضع فيها أشياء جديدة يف العادة. 
القليل فقط مما تقتضيه الرضورة. رضورة التخزين أحيانا حني يضيق 
البيت بطاولة أو مقعد أو يشء ال يمكن االستدالل عىل أمهيته وال يمكن 

التضحية به. 
ل�دى من حويل اعتقاد بأنني قادر عىل إخفاء األش�ياء غري الرضورية 

يف غرفتي بحيث ال تظهر. 
يس�عدين يف احلقيقة هذا االعتقاد ألنني أرى به قدريت عىل إجياد قيمة 
لألش�ياء غ�ري الرضورية. مع أنن�ي ال أفلح دائا يف ذل�ك؛ ختذلني بعض 
األشياء بإرصار. كأنا ُتلح يف إيصال رسالة خترين هبا أن األشياء اجلامدة 
متوت أيضا ك�ا يموت البرش. ليس بالرضورة أن تتهالك أو تفنى ليكون 
يف ه�ذا ص�ورُة موهت�ا. إهنا متوت بصورهت�ا التي كانت حي�ة عليها. حني 

تصبح عديمة القيمة أو يغني يشء ما عن عملها. 
 أّي قيمة هلذه األشياء سوى ما حتمله من ذكريات. 

الذكريات التي ألجلها ال تضحي جديت بصالوهنا القديم وترص عىل 
توزيع�ه يف أركان البيت ألنه مل يعد له مكان يس�ُعه يف حجرة االس�تقبال، 
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ومن�ه أخ�ذت األريكة التي أجلس عليه�ا اآلن. ال حتكي هذه األريكة يل 
أّي حكاي�ة عمن جلس عليها، هي عىل ال�دوام صامتة وإن كانت حتتفظ 
بجاهلا الذي مل يتأثر كثريا من مرور األيام. قوائمها التي خف لون طالئها 
ال تش�عرك أنه ينبغي عيّل جتديدها. ه�ي عىل هذه الصورة منذ رأيتها املرة 
األوىل خفيف�ة الط�الء، أما قاش�ها فليس عليه آثار الزم�ن إال الفرتة التي 
قضتها عندي يف الغرفة. ألن جديت كانت دائمة الس�رت هلا. غطتها أربعني 
س�نة كاملة، مل تكشف فيها إال أياما معدودات حني كانت ختطب واحدة 
من بناهتا أو ُتزف ثم تعود مستورة من جديد، كأهنا ال تنكشف إال للفرح 

وحده. 
الذكري�ات الت�ي جتعل ج�ديت متعلقة بكأس جدي ال تس�مح ألحد 
أن ي�رشب في�ه. هي ما جيعلن�ي معلقا بحاس�بي القديم رغ�م أن وجوده 
يف امل�كان أصب�ح عبئ�ا عليه. حاس�بي اجلدي�د صغري أمحله ع�ىل األريكة 
والرسي�ر وأجل�س به ممدا ع�ىل األرض. أما اآلخر فيقي�دين عىل الكريس 
أمام املكتب. ورغم ذلك ما نظرت إليه إال غش�يتني سحابة من احلنني ال 

يمكن أن تتغلب عليها راحتي مع جهازي اجلديد. 
عليه قرأُت أكثر األش�ياء التي أحبها، كن�ت أجلس إليه أوقاتا أطول 
من التي أقضيها مع َمن حويل. كان يرسقني من كل يشء حتى من نفيس. 

لكن سنة احلياة التغرّي. 
ُعدت من املدينة املنورة منذ ثالثة أيام، قضيت هناك أس�بوعني، كان 
وص�ويل إىل جدة، فاعتم�رت يف اليوم األول ومكث�ت يف مكة يومني، ثم 

أكملت أيامي يف املدينة. 
لقيت هناك صديقي عبد الرمحن، زرت معه ما استطعنا أن نصل إليه 

من معامل املدينة القديمة. 
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ال يشء يف املدينة قديم إال روحها، كنت أعتمد عىل كتاب قديم ملحمد 
األنصاري عن معامل املدينة، وكلا وصلنا إىل مكان مل نجد فيه شيئا. 

تبدل�ت املس�اجد كله�ا، وهدم�ت أكثر البي�وت والقص�ور وأزيلت 
البساتني، أو حتولت إىل قصور ألمراء مل يدخلوا املدينة منذ سنني. 

سأرفق مع هذه الرسالة ما دونته هناك. 
أمتنى أن أراك قريبا.

حممد« 
* * *
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»....كن�ا ق�د تركن�ا جبل أح�د، وركبا الس�يارة متجهني إىل مس�جد 
القبلتني.

 أقول لعبد الرمحن: هنا، لو نبش�نا هذه األرض، لرأينا س�يد الشهداء 
محزة، األرض ال تأكل الشهداء. 

من�ذ وصلن�ا إىل اجلبل، وأنا أش�عر أننا يف مكان ال معن�ى للزمن فيه، 
الزمن هو باب فناء األشياء، واحلديث املكتوب عىل اللوحة الكبرية التي 

حتوي أساء الشهداء، يقول إن الشهداء ال يفنون. 
هن�ا كل يشء، حيمل روحه التي كانت فيه منذ ذلك اليوم. مل يمس�ها 

الزمن. 
أس�مع صوت الرم�اة عىل اجلب�ل الصغري خلفنا، وقعقعة الس�يوف، 

وأرى فوىض الصفوف، واملنادون يرفعون أصواهتم بني الناس: 
»قتل رسول اهلل«.

أين كان يقف حني كرس سنه، أين وقف وأبو دجانة حيميه؟
هذه جهة املدينة.. جيش املسلمني يقف هن�ا إذن. 

 متلؤين الرغبة بتقبيل أحجار اجلبل. 
ُأحٌد ال يش�به شيئا من اجلبال التي رأيتها يف أي مكان، أحجاره داكنة 

تلقي يف النفس مهابة حني تراه من بعيد، وحيًدا يف صدر األفق. 
أذكر حديث الرسول »ُأحٌد جبل حيبنا ونحبه« وخيفق قلبي. 

جبل حيبه رسول اهلل، هيمس له حني يرجتف، وهو واقف فوقه: 
»اثبت أحد، فإن عليك نبّيا وصّديقا وشهيدين«

عمر وعثان، الشهيد الذي تفجرت باستشهاده فتن هذه األمة. 
قاطعني عبد الرمحن: 

»ليست فتنا!!، كانت جناية املؤرخني الذين مل حيسنوا الفهم والقراءة. 
ال يمك�ن أن يك�ون اهلل قد كتب هلذه األمة أن تك�ون حياهتا هي الثالثني 



82

س�نة األوىل، ثم تتيه يف الفتن حتى آخر الزمان، أليس�ت هي من اختارها 
اهلل ليخت�م هب�ا الزمان. هل جيعلها اهلل درة األم�م، ويكتب عمرها ثالثني 

سنة، ثم يمد الزمان بعد ذلك ألفا ومخسائة عام«.
- إن مل تكن فتنا، فأي يشء كانت؟

- كان تتابع�ا تارخيي�ا طبيعيا جدا، ومالئا ملا س�يجّد ع�ىل هذه األمة 
م�ن حتديات. كان البد لتجربتها اإلنس�انية أن ُتصقل، بعد أن أرش�دهم 
اهلل ألول الطري�ق الذي ينطلقون منه. وال تصقل التجارب إال باحلوادث 

الكبرية. 
كان البد هلذه األمة من أمل عظيم،أل���ٌم تعرف به معنى االستخالف 
يف األرض ال�ذي كلف�ت ب�ه، ومعنى عارهت�ا. كان البد هل�ا أن تدرك أن 
احلياة ليس�ت مدينة فاضلة، تس�ري عىل نسق واحد منضبط، بل هي لوحة 
كبرية متشابكة األلوان واخلطوط، معقدة أحيانا، ومنبسطة أحيانا أخرى، 

لكن املحصلة يف النهاية ملن يراها عن بعد، نقش متقن بديع. 
- لكنن�ا خرسن�ا كث�ريا بذل�ك، خرسن�ا بانقس�ام املس�لمني بني عيل 
ومعاوية، وخرسنا بانقس�ام أتباع عيل إىل خوارج وش�يعة، وخرسنا حني 
اس�تمرت ثورات الش�يعة، وخرسنا حني قامت الدولة العباسية عىل كل 
هذه اجلاجم، وخرسنا حني تبعثرت األرض بني امللوك، نحن نخرس منذ 

ذلك اليوم، وبتتابع وانتظام.
- »نخ�رس، حني نخرج عن س�نن الكون، وس�نة الكون االنقس�ام، 

اخللية الواحدة تنقسم لتكون الطفل الوليد. 
البي�ت الصغري الذي هو من أب وأم وأوالد، يصبح بيوتا عديدة من 
آباء وأمهات وأبناء، ونحن مل نكن س�وى بيت واحد صغري، اتس�ع بيوتا 

عديدة. 
مل نخرس ، دفعنا ثمنا كبريا فقط.. 
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ثم�ن ال يمك�ن املفاصل�ة فيه، ألن الس�لعة التي كان�ت تنتظرنا ثمينة 
وغالية.

ع�ارة األرض ليس�ت َعَبث�ا حيمله خ�واة العقول، أو النف�وس. مّهد 
اهلل عق�ل ه�ذه األم�ة بنصوص�ه، نقلها به من س�طحية النظ�ر يف التعامل 
م�ع األش�ياء إىل منطقة أخرى أرح�ب، ثم ترك أح�داث الدنيا لتصقلها، 

وتشكلها«.
كنا قد وصلنا إىل مس�جد القبلتني. البناء جديد، مل يرتك من تفاصيل 

التاريخ أي يشء، سوى ذلك املعنى املعلق يف أذهاننا وقلوبنا. 
يف هذا املكان ويف صالة العرص، صىل الرسول عليه الصالة والسالم 
الع�رص، إىل بيت املقدس وإىل الكعبة املرشف�ة. تغريت القبلة بني ركعتني 
يف صالة واحدة، أدار الرسول وجهه يف الصالة، فجمع يف عرص النصف 

من شعبان قبلَت��يرْ املسلمني معا.
أفكر أين أوّد لو أصيل اآلن مثلا صىل الرس�ول إىل بيت املقدس وإىل 

الكعبة، أمجع القبلتني حقيقة يف صالة واحدة. 
أغمض عيني وأنا استقبل ناحية بيت املقدس. يرسح خيايل يف األفق 
البعيد، يزيل الظالم احلواجز، ويفتح الطريق إىل البيت املقدس، أش�جار 
الزيت�ون، وصور البي�وت القديمة، وص�ورة قبة الصخ�رة وقصيدة متيم 

الرغوثي يف برنامج أمري الشعراء:
عن الدار قانون األعادي وس�ورهامررن�ا ع�ىل دار احلبي�ب فرّدن�ا
ف�اذا ترى يف القدس ح�ني تزورهافقل�ت لنف�يس ربا ه�ي نعم��ة
إذا ما بدت من جانب الدرب دورهاترى ُكلرْ ما ال تس���طيع احتاله
ت�رس وال كل الغي�اب يضرُيه�اوم�ا كل نفس حني تلقى حبيبها
فلي�س بمأمون عليه�ا رسورهاف�إن رسه�ا قب�ل الف�راق لقاؤه
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فقلت لنفيس ربا هي نعمة
ُأفيق عىل رجل يديرين بيده إىل اجلهة األخرى.

- أنا ال أصيل!! 
- اهلل هيديك بس!! ثم تركني وانرصف. 

مل نمك�ث يف املس�جد كث�ريا، صلينا املغ�رب، حيث أدَرَكن�ا هناك ثم 
خرجنا. 

أق�ول لعبد الرمح�ن: »أتعرف، كم أمتنى أن أمج�ع تارخينا يف كتاب... 
لي�س كتابا! أع�رف أنه لي�س أكثر من الكت�ب، أقصد عالقات األش�ياء 

ببعضها. أريد أن أراه حيا حويل، أريد أن حييا يف نفيس كا هو. 
يف الطب نقول: من يس�تطيع أن يرس�م العالقات بني كل األمراض 

وكل األعضاء يف عقله، سيكون طبيبا حاذقا. 
الط�ب ليس هو معرفة األمراض متفرقة، ومش�اكل األعضاء جمزأة، 
ب�ل معرفة عالق�ات كل هذه األش�ياء ببعضها، وبحياة اإلنس�ان نفس�ه، 
ربا لذلك خيفق الكثري من األطباء، حني يتحولون إىل رياضيني يقيس�ون 

اجلسد كا يقيس املهندس حسابات اآلالت. 
والتاريخ، ليس آلة صاء، بل كائن حي، ربا تكون اجلراثيم الطبيعية 
املوج�ودة فيه، هي رسه الذي حيافظ عىل حيات�ه. وتارخينا يا عبد الرمحن، 
قيدن�ا يف الزمان ويف امل�كان. محلنا الثقيل الذي نجره، وال نعلم ما فيه، ال 

نريد أن نرتكه، وال نريد أن نفتحه فنخفف ثقل ما ال نفع منه فيه. 
قال: 

»مَل ال تكت�ب رواي�ة جتع�ل فيه�ا كل م�ا تفكر في�ه. الرواي�ة تصل إىل 
حي�ث ال يمكن للكتب واملح�ارضات أن تصل. نحن مولع�ون بالثرثرة 
واخلوض يف س�ري الناس. والرواية متنحنا ذلك دون عناء الِغيبة أو خوف 

انتقال الكالم و حدوث القطيعة«.
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»الرواي�ة هي من س�ينثر أفكارك عىل الوس�ادات ويزرعها يف أحالم 
النائمني، س�تكون عىل مقاعد احلافالت والقطارات ويف أحاديث الناس 
يف املطاع�م واس�رتاحات الن�وادي واحلدائق. كل ما علي�ك أو أن تصنع 
بن�اء يغ�ري اجلميع بالدخول إليه واكتش�افه. يأخذهم من كل ما حوهلم، 
يس�لكهم يف نظام�ه ويفصله�م ع�ن عامله�م. ارس�م عامل�ا بال�غ الدقة يف 
التفاصي�ل، حتى يف ملمس الفرش والس�تائر ورائح�ة العطور املنثورة يف 
جوه. دعهم يسريون مبهورين به. احلكاية مبهرة دائا وإن كانت مكررة، 
احلكاي�ة إدارة الع�امل دون جهد، معارك دون دم، انتص�ارات دون أرامل 
أو ث�كىل. خل�ق من خيال. واخلل�ق مبهر دائا، مغٍو دائا. واإلنس�ان غاو 

بطبعه، وليس أمجل عنده من غواية اخللق. 
وحني تبدأ يف الكتابة ستعرف شيئا آخر من قدرة الرواية. حني يكتمل 
عاملك الذي تبحث فيه بني يديك، قائا قد بدت مالحمه. سرتاه أمامك كا 

يرى النحات متثاله الذي يبنيه، وتعرف أين يكمن نقصه وضعفه.
اآلن كل يشء مبعث�ر يف ذهنك ويف أدراج�ك وبني رقائق هذا اجلهاز 
ال�ذي حتمل�ه دائا. وال أح�د هيتم أن يفتش يف كل ذل�ك، وال حتى أنت. 

الكراكيب تثري الفضول لكنها ال تغري بالتنقيب فيها. 
اصنع من كل ما يتجمع لديك رواية واحدة. بناء واحد، األخش�اب 
والزجاج وقطع األثاث التي متأل هبم كل يشء حولك، امجعهم وابن هبم 
بيتا مجيال. صممه أنت كا حتب، وأثثه كا ترى. ستجد أن كل يشء معك 
أصبح�ت له قيمة. اللوحة الصغرية املرتوكة يف بدروم صغري تصبح قّيمة 
ح�ني تعلق عىل ج�دار مصقول ملون، يظهر مجاهلا. ث�م تزيد قيمتها حني 
تش�هد عىل حي�اة أناس وتدخ�ل يف تكوين ذاكرهتم. يف الب�دروم ال قيمة 
ل�يشء، ألن�ك ال تراه وال تعل�م بوجوده يف األس�اس. لق�د قضيت وقتا 
طوي�اًل تنقب يف كتب، أخرجتها م�ن خزائن املكتبات إىل بدرومك أنت. 
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الرواية هي بوابة اخللود ألي فكرة تريد قوهلا«.
كنا قد وصلنا إيل بيتي، أوقف سيارته وسألته: متى تسافر؟

- بعد يومني. 
- ستذهب إىل دمشق يف إجازة نصف العام؟

- ربا.
- ألقاك هناك إذن.. 

- ترشف، ولو. 
قبل أن أنزل عاد ليقول: 

»ال تن�س.. الرواي�ة تصنع لنا م�ا نعجز نحن عن صنع�ه، حتى تلك 
األج�زاء املظلمة يف نفوس�نا التي نخش�ى الب�وح هبا، تبوح هب�ا بدال منا. 
رغباتنا املكتومة التي مل نجد الطريق إلخراجها، ضحكنا، عبثنا، بكاؤنا... 
الرواية التي نقرؤها تتم جزءا من حياتنا حني ال نستطيع نحن أن نتمه يف 

احلقيقة.
 الروايات تطهرنا يا صديقي. 

إىل اللقاء... «
- حارض.. إىل اللقاء. 

: »أو تقتلن�ا«.. الذي يقدر عىل  أكم�ل العب�ارة لنفيس بعد أن انرَصفرْ
إمتامنا، يفعل ذلك ألنه يعبث فينا، وقد يقتلنا من حيث ال نشعر!

»أال تقتلنا الكتب أحيانا؟« 
* * *



القاعة الثانية

»تاالر دوم«





فكاأمنا خطرت مب�رص..
فاأ�رصقت يف يوم اأ�ْسُعِدها على طهران

حافظ إبراهيم





91

 تابلو �شماره 1
لبي�ت رض�وى حديقة صغ�رية، فيه�ا ش�جرتان كبريت�ان يظلالهنا، 
ترتفع�ان حتى تتعديا س�طح البي�ت املكون من طابق�ني. وتتدىل أوراقها 
فوقه، حتى تنزل عىل جزء من واجهة البيت، يمكن ملن يفتح نوافذ البيت 
أن يمس�ك ه�ذه األغص�ان املتدلية. وع�ىل النوافذ أحواض فيه�ا نباتات 

صغرية مزهرة. 
حتى سور احلديقة كانت ختفيه أشجار صغرية هلا أوراق ملونة. 

صعدن�ا درجت�ني إىل الباب، بع�د الباب يعلو ال�درج مخس درجات 
أخ�رى، نصعده�ا بع�د أن نكون ق�د خلعن�ا أحذيتنا وتركناه�ا يف خزانة 

صغرية. 
الس�لم مف�روش بس�جاد منقوش، واجل�دران مزينة بص�ور لوحات 
مش�هورة لفنانني إيرانيني، أعرف منها لوحة إليان مالكي، ألنه مش�هور 
يف مرص كثريا، س�أرى بعد ذلك يف متحف الفن احلديث يف طهران، ويف 
أصفهان أعال كثرية جتعل لوحات إيان املشهورة ليست سوى أيقونات 

صغرية ختبئ وراءها عوامل أكثر رحابة ومجاال. 
صالة البيت واس�عة، ال يشء فيها س�وى سجاد كبري يغطي األرض، 
وحوض واسع يف الركن فيه أشجار متسلقة تكسو اجلدار، وتتعلق بحافة 

نافذة يف السقف، يدخل منها نور الشمس لييضء الصالة كلها.
بدا البيت هادئا، تنبس�ط فيه النفس، حتى الس�جادة املفروشة كانت 
قليل�ة التفاصيل؛ مس�احات واس�عة من أل�وان هادئة، م�ن دون نقش أو 

زخرفة. وعىل اجلدار لوحة بخط فاريس مكتوب فيها قول اهلل تعاىل: 
﴿وإن ي�كاد الذي�ن كف�روا ليزلقون�ك بأبصاره�م ملا س�معوا الذكر 

ويقولون إنه ملجنون﴾
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كان�ت الكلات مم�دودة، ومرتاكب�ة، ال يمكن تبينها بس�هولة لكنني 
استطعت قراءهتا من حفظي لآلية. 

- تفضل. 
- بيتكم مجيل. 

قال�ت رض�وى: يمي�ل الن�اس هن�ا للبس�اطة يف كل يشء. البس�اطة 
مجيلة.

أكمل زوجها: 
- البيوت س�اها العرب س�كن، باس�م الزوجة، الزوجة سكن، هل 
تسكن إىل امرأة كل يشء فيها مزدحم؟! صوهتا، أو وجهها أو أخالقها. 

- ال. 
- هك�ذا البي�وت، ل�ن تكون س�كنا إذا كان�ت مزدمحة كأهن�ا خمازن. 
رض�وى أمج�ل س�كن، هل تع�رف أن�ه يف أدبيات ف�ارس القديم�ة كانوا 
يكّنون عن مرص بأرض السكر، وكانوا يسمون الفتاة اجلميلة »مرصي«. 
س�تجد هذا االسم موجودا يف السيدات الكبريات يف الريف، جيل أمي، 

أنا أعرف امرأة اسمها مرصي، كانت جارتنا يف َكَرج. 
تركتنا رضوى لتحرَض ندى التي كانت منذ الصباح يف بيت جرياهنم، 

وصحبني گنجيان لرييني بقية البيت. 
حيكي: 

»قضيت يف السودان ثان سنوات، أهنيت الدكتوراه، وعملت مدرسا 
لألدب العريب بعد ذلك يف جامعة اخلرطوم. 

حاولت زيارة مرص كثريا يف تلك الفرتة لكنني مل أستطع، كانت حرب 
الع�راق وإيران ال تزال عالقة يف األذهان، وحتى دخول جيش صدام إىل 
الكوي�ت مل يك�ن كافي�ا ليتبني العرب أهن�م وقفوا يف اجله�ة اخلاطئة. بقي 

ذلك اخلوف الكبري من أي وجود إيراين يف مرص«.
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- وهل زال اخلوف اآلن؟
- لي�س هب�ذه الرسعة. ليس مها أن ي�زول اآلن، املهم أن يزول يوما 

ما، سيأخذ وقتا بالتأكيد، العالقة بني الفرس والعرب معقدة جدا.
- وما السبب يف ذلك؟ 

- رب�ا نتحم�ل نحن جزءا ال ب�أس به، لكن الع�رب يتحملون أيضا 
أجزاء ليست قليلة. 

- تارخييا تقصد. 
- وسياس�يا أيضا. ال أح�د يمكنه أن ينكر ما للتاري�خ من تراكات، 

فالفرس قبلوا اإلسالم ومل يقبلوا السيطرة العربية. 
مل يكن الفرس الذين حكموا أرضا وصلت إىل غرب أفريقيا، ليقبلوا 
حكام�ا عرب�ا كانوا دائا عبيدا هل�م. والصورة التي قدمه�ا األمويون هلذا 
املل�ك، منح�ت الف�رس املرر لذل�ك. ففي الوق�ت الذي كان اإلس�الم 
يت�رسب فيه إىل نفوس الفرس، يفتحها برف�ق، كان اإلقطاع العريب يزرع 
الضغينة يف قلوب األجيال التي آمنت والتي مل تؤمن، وهو ينزع األرض، 

ويمنح الفاحتني امتيازا عىل املسلمني اجلدد. 
- أحيانا أش�عر أن هذه أس�باب وجدت بعد ذل�ك، لترر ما حدث. 
أكثر من كوهنا العلة احلقيقية ملا حدث. بدليل أن العباسيني جاؤوا ليقدموا 
اجلن�س الفاريس ع�ىل العرب، ومع ذل�ك زادت القطيع�ة، بل حدث أن 
ب�دأت الدول املحلية الفارس�ية تس�تعيد لغتها، وت�روج لثقافتها ودعمها 

عىل حساب العربية التي كانت قد انترشت حتى سمرقند وبخارى.
- وهل جاء اإلسالم ليمحو لغات الشعوب، وثقافاهتم. 

- بالطبع ال. 
- إذن فليست هذه هي املشكلة. 

- الفرس مل يتألقوا يف ميدان الفكر إال حني جاءهم اإلسالم.
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- صحي�ح، ولوال الفرس أيضا خلرس املس�لمون الكث�ري من نموهم 
العقيل، والحتاجت دولتهم إىل وقت أطول لتبني بناءا قويا صاحلا إلدارة 
املساحات الواسعة التي أدخلتها. كأن الدولة الساسانية مل توجد يف التاريخ 

إال لتهب الدولة العربية الوليدة كل آليات البقاء يف عامل مضطرب. 
- ذلك فضل اهلل، يؤتيه من يشاء.

ضحك گنجيان كثريا، وهو يقول: »أم حيسدون الناس عىل ما آتاهم 
اهلل م�ن فضله«، أن�ت تذكرين بفقهاء بن�ي أمية، الذين اعت�روا انتزاعهم 

لألمر من عيّل »فضل من اهلل«.
ضحك�ت أن�ا أيض�ا، ومل يكن ضحك�ي جماملة، بل ضح�كا صادقا، 
صحيح أن حتت جلد هذا الرجل يكمن ش�يعي حمّمل بكل ما يف الش�يعة 
م�ن تراث ال يمكن أن يزول، إال أن مودة حديثه، كانت تش�عرين بمعنى 

جديد مل أكن قد أحسسته من قبل. 
كن�ت دائا ما أس�مع عن »أخ�وة الدي�ن«، لكنني ألول م�رة أدركها 
صافي�ة يف نفيس، عاطف�ة قوي�ة، أكاد ال أخطئها، وتعجبت أن أش�عر هبا 

اآلن وأنا إىل جوار شيعّي ينبغي أال أثق فيه. 
كان ح�ّب ه�ذا الرجل قد ب�دأ يتس�لل إىل قلبي، قضين�ا الليلة ننتقل 
م�ن موضوع إىل آخ�ر، حدثني عن س�نوات الثورة اإلس�المية يف إيران، 
عن الش�باب الذي�ن كانت ترسي فيهم تس�جيالت اخلمين�ي القادمة من 
وراء البح�ار. عن الس�افاك، وجرائمه التي مل تك�ن تزيد الثائرين إال محية 

وإرصارا.
طه�ران حتم�ل الكثري م�ن أس�اء الش�هداء الذين س�قطوا يف حرب 
العراق يف ش�وارعها، حتى يمكن أن أس�ميها مدينة الش�هداء. الشيعة ال 
يعيش�ون إال ع�ىل اجرتار ِس�ريَ املظلومني والش�هداء، مذهبه�م قائم عىل 
»املظلومي�ة« واالنتص�ار للمظلوم. س�يمنح هذا األم�ُر املذهَب قوة حني 
يريد، وسُيستخدم يف أغراٍض كثرية يف التاريخ، لكنه سينقلب عليه كثريا 

أيضا.
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َدق يف نفيس  رغم ذلك َس�َمّيُت طهران مدينة البس�اتني، بساتينها أصرْ
م�ن ش�هدائها، وما من ح�ي زرته إال وفيه منتزه واس�ع، كثيف الش�جر، 
كبس�اتني احلكايات الفارس�ية القديمة، ال س�ور له وال تذاكر. املاء جيري 
حول أشجاره بخرير ال ينقطع، والظل حيّول حّر طهران إىل نسيم رقيق. 
، مع گنجيان بعد أن نقطع ش�ارع ويل العرص أطول  كرْ ِملَّترْ أزور َب�اررْ
ش�وارع طهران. ويل العرص أو ويل الزمان، هو اإلمام املتمم لإلثني عرش 
إماما يتبع الناس ذكره بعبارة »عجل اهلل فرجه«، فمنذ اختفى يف الرسداب 

ومل يظهر والشيعة اإلمامية تنتظره. 
نق�ف أمام متثال الفردويس يف ميدانه، نف�س التمثال يف الفندق الذي 

أنزِل فيه لكنه أكر، واقف يراقب السيارات التي تدور حوله. 
قلت لگنجيان: يبدو غاضبا؟! 

- ألن عمره الذي قضاه يف كتابة الشاهنامة، هذا الكتاب الكبري الذي 
حيمل�ه يف ي�ده، انتهت إىل زوال. غضب عليه الس�لطان حمم�ود الغزنوي 
الذي كلفه بكتابته، تركه وهرب إىل مازندران وأحلق بكتابه مدحا لواليها 
ال�ذي أكرم�ه لكن�ه كان أضعف م�ن أن حيميه من األم�ري الغزنوي، ترك 
مازن�دران إىل بغ�داد، ومل يكن كتابه لريوج فيه�ا، فاخلليفة لن يرىض عن 
كت�اب يمج�د ملوك املج�وس وُيع�يل قدرهم ف�وق الع�رب، ولو ريض 
اخلليف�ة، فلن ي�روج الكتاب خارج الق�رص بني الن�اس... يف بغداد نظم 
حكاية »يوسف وزليخة« من مخسة آالف بيت، فراجت وكفلت له عيشا 
كري�ا. رغ�م ذلك مل ينس أبدا حرست�ه عىل كتابه الذي أم�ىض فيه أعواما 

طويلة.
- تقصد أن الفردويس كتب الشاهنامة تكسبا؟! 

- بالطبع نعم .. من أين يعيش الكتاب والشعراء والعلاء إن مل يكن 
يف عملهم باب للتكسب.. التكّسب يف ذاته ليس عيبا.. العيب فيا يقدمه 
الش�اعر ألجل ذلك.. لنأخذ ش�اعرا عربيا كان يكتب الش�عر للتكس�ب 
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أيض�ا، أبو نواس مث�ال.. برأيي أنا أّن أبا نواس أش�عر من الفردويس، بل 
وأش�عر من حافظ ش�ريازي.. أبو ن�واس كان فنانا، عامل�ا بتاريخ العرب 
وبأنس�اهبا.. اقرأ قصيدته: »واهج نزار وافر جلدهتا .. وهتك الس�رت عن 
مثالبها« جتد رجال يعرف تاريخ كل قبيلة من قبائل العرب، وأيامها، لكنه 
استعملها يف مديح أو هجاء ال قيمة له.. اقرأ وصفه للخمر.. ال تستطيع 
إال أن ُتبَهر با كان لديه من ملكة شعرية عالية.. أي يشء قدم هذا الشاعر 
ألمته هبذه املوهبة غري أبيات املجون.. ش�اعر نصف شعره يف اخلمر التي 
حيرمها دينه، ويراها جمتمعه الذي يعيش فيه غريبة غري مألوفة.. إذا كانت 
فرنس�ا وهي بلد اخلمور ملا ظهر فيها ش�اعر فاسد الطبع مغرق يف إباحيته 
ه�و رامب�و واجتمع حوله بودلري وب�ول ماري فرلني، نَف�َر منهم املجتمع 
 .. maudits poetes les ..الفرنيس وس�اهم الن�اس الش�عراء املالع�ني

الشاعر الذي ال يبني بشعره أمته شاعر ملعون.
- رب�ا مل يبرِْن الفردويس تاريخ أمته ليشء س�وى الذهب الذي أغراه 
به الوزير، أنت قلت ذلك.. ولو ُطلب منه أن يكتب للعرب ش�يئا يش�به 
الشاهنامة وله به عطّية ما امتنع. ثم هناك شعراء كثريون من العرب تركوا 

شعرا عظيا يف أشياء كثرية غري اخلمر واملجون. 
- من؟

- كثري.. 
- م�ن الكثري؟ املتنبي؟!.. الذي أضاع م�ا ُمنحه من حكمة وبيان يف 
البحث عن منصب تافه يف دولة تافهة، وأي يشء كانت دولة احلمدانيني 
حت�ى يضيع ألجلها نفس�ه، أمرْ أبو متام الذي مدح املعتصم بقوله: »س�ور 
الق�رآن الغ�ر فيك�م أنزل�ت.. ولكم تص�اغ حماس�ن األش�عار« ... وهل 
أنزل القرآن يف أمثال أيب العباس الس�فاح وأب�و جعفر املنصور. هؤالء يا 
صديق�ي ضيعوا أمانة الكلمة.. وكل يشء ق�د يغفر للكاتب يف الدنيا إال 
إضاع�ة هذه األمانة.. خط�أ الطبيب يواريه الرتاب، أما الكلمة الفاس�دة 

فإهنا تفسد حياة كاملة. 
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 أس�معه وأنا أتأمل وجه الفردويس، أح�اول أن أتبني صواب حديثه 
م�ن خطئه يف مالمح وجه التمث�ال الذي ازداد غضبه، زادت التعاريج يف 
زاويت�ي عينيه، وخطوط جبينه املقطب، وبدت الس�نون عىل وجهه. ربا 
لي�س غاضبا عىل أج�ره الذي مل يأخذه عن الكت�اب!، ألن أغضب أنا إن 

كتبت شيئا بذلت فيه وقتي، ومنحته من نفيس، ثم مر كأنه ما كان. 
»أن�ت حزي�ن يا أبا القاس�م؟ مل أش�أ أن أخطئ يف حق�ك، لكنه جتنى 
عىل ش�عراء العرب، أمل تغضب أنت مم�ا قاله عنهم؟! لعلها أصوات هذه 

السيارات هي ما يزعجك؟ أليس كذلك«.
من�ذ متنى البريوين أمام الفردويس ه�ذه األمنية، »أن تتحرك العربات 
م�ن ذاهت�ا دون أن جتره�ا احليوانات« وه�و يرتك خيال الش�اعر يرحل يف 

تصور كيف يكون ذلك. 
ستحتاج هذه اآلالت إىل أرواح حتركها بالتأكيد. 

أما البريوين، فلم يكن له خيال ش�اعر، بل عقل باحث يعرف أن كل 
يشء موجود يف هذا العامل، ينتظر فقط من يكشف الغطاء عنه، وما دامت 

هذه الفكرة قد واتته فهي حقيقة تنتظر بحثه. 
لكنه قانون احلركة، الذي وضعه صديقه ابن سينا، قبل أن يفكر فيها 

نيوتن بقرون طويلة، ما من متحرك إال وهناك قوة حتركه. 
»إنك لتعلم أن اجلسم إذا ُخيل وطباعه، ومل َيْعِرْض له من خارٍج تأثرٌي 
غري�ٌب، مل يكن له ُبدٌّ من موضع معني وش�كل معني، ف�إن يف طباعه مبدأ 
اس�تيجاب ذلك، وليس�ت املعاوقة للجس�م بام هو جس�م، بل بمعنًى فيه 

يطلب البقاء عىل حاله«. 
كي�ف يمكن أن تنبعث الق�وة من داخل العربة، بغ�ري مؤثر خارجي 

إذن، وفيها معنى يطلب البقاء عىل حاهلا من السكون. 
ك اللِه«، متث�ال للبريوين، يلعب فيه باألجرام الس�اوية لعب  يف »ب�اررْ

احلواة، يبادهلا بني يديه وهو ينظر للساء. 



98

س�َفره الطويل منحه معرفة الكواكب والنجوم لكنه مل يمنحه الوقت 
للبح�ث يف عل�م احلَيل حتى يصل إىل يشء مما متن�ى. بدأ بحثه عن القوى 
الت�ي متن�ح احلركة، اكتش�ف أن لألرض ق�وة جتذب األش�ياء إليها، وإال 
فوفق قانون ابن س�ينا، تظل الكرة معلقة يف اجلو إذا رفعناها ثم تركناها. 

األرض تشد الكون إليها لقوة يف طبعها. 
م�ا ترك�ه أبناء موس�ى بن ش�اكر يف بغداد يغري�ه بالبح�ث، كانوا قد 
صنع�وا مصباح�ا ال ينطفئ يف الرياح، وآخر خي�رج فتيله وحده، ويصب 
الزيت وحده، ويش�عل النار وحده، وبن�وا يف قرص املأمون نافورة يفيض 
املاء منها عىل هيئة الرتس زمانًا، ثم يتغري ش�كله ويفيض عىل هيئة الرمح 

زمانًا مساويا له. 
إن�ه انبعاث احلركة، من دون حمرك ظاهر. احلل�م الذي راود الصناع 

منذ القدم، حتقق يف بغداد.
احلل�م الذي ق�ام ألجله »علم احليل« كله، ضامًا هندس�ة األش�كال 
واملخروطات، وهندسة املساحة، وهندسة البرصيَّات، وهندسة احلركة، 
س�يحققه أيض�ا مهن�دٌس آخر بعد ذل�ك يف األندلس، اس�مه »ابن خلف 
املرادي« حني يصنع حامال ملصحف نادر، ُيفتح وحده، وخيرج املصحف 
وح�ده، لئال يتم�زق من كثرة مس األيدي، س�ريينا ه�ذا الرجل يف كتابه 
»األرسار يف نتائ�ج األف�كار« حيلة حرك هبا ج�دران مقصورة اخلليفة يف 

قرص جبل طارق آليا، بحجرة حمركات ملحقة هبا.
يف نفس الوقت، ويف ديار بكٍر سيصنع املهندس أبو العز بن إساعيل 
ال�رزاز املعروف باجل�زري ُدمية عىل ش�كل غالم، عىل عامت�ه عصفور، 
ر العصفور،  وبيده إبريق ويف األخرى منشفة، فإذا حان وقت الصالة صفَّ
ف�إذا أقب�ل عليه س�يده، صبَّ له امل�اء حتى يتوض�أ، ثم مّد يده باملنش�فة، 

والعصفور يغردُّ حتى ينتهي من وضوئه. 
حيل�ة أيب الع�ز اجلزري، تب�دو ومها يعج�ز تصديقه، لكنن�ا نعلم أن 
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س�اعات حتمل العصافري، كانت تقذف احلج�ر عىل أقراص من النحاس 
عند كل ساعة، فرين صوهتا يف قرص هارون الرشيد. 

أق�رب املتاح�ف لب�ارك الله ه�و متح�ف الف�ن احلدي�ث، بوابته يف 
احلديق�ة، وبعده مبارشة متحف الس�جاد. مل نس�تطع زي�ارة متحف الفن 
ألنه كان مغلقا ألعال الصيانة األس�بوعية، فزرنا متحف السجاد »موِزه 

فرش«.
»ف�رٌش« عربية، و»موِزه« م�ن متحف باإلنجليزي�ة، واجتاعها معا 
جعلها فارس�يتني. هذا حيدث كثريا يف اللغة الفارس�ية احلديثة، مفردات 
م�ن العربي�ة والرتكية واإلنجليزية تس�تقر بس�هولة يف اجلمل الفارس�ية، 
ُّ العامل عىل عزهلا يف  وجتع�ل هذه اللغة خليطا إنس�انيا فريدا، يف بالد ُي�رصَ
كل مناس�بة ممكنة، وجتاهد هي ببس�الة لتضع اسمها يف مكان الئق يف كل 

مكان. 
يف املتحف كانت الس�جاجيد معلقة عىل اجلدران، ِمن الصوف ومن 
احلري�ر ومن القط�ن، عليها زخارُف نباتية وتصاوي�ُر حتِكي تاريخ إيران، 
وعىل اليمني كانت هناك سجادة كبرية ُرِسمت عليها وجوه بعض مشاهري 
العامل وقت نس�جها؛ عرفت منهم السلطان عبد احلميد، وعّباس حلمي، 
وج�ورج واش�نطن، وتومس أديس�ون. وكُكل معروض�ات املتاحف يف 
إي�ران كانت تواريخ القطع كلها عائدٌة إىل العهدين القاجاري والصفوي 

من قبله، وال يشء للعهد البهلوي. 
جذبتني س�جادة من احلرير األزرق، ألواهنا زاهي�ة، عليها طواويس 
وأزه�ار زاهية، تتش�ابك األغصان، والطواوي�س، حتى ختف األلوان يف 

أحد أطرافها، من فعل السنني وأقدام الذين ساروا عليها. 
ختيلته�ا مفروش�ة ع�ىل األرض يف قاعة من قاعات »كاخ گلس�تان"، 
"ق�رص أرض الورود"، واألم�رية فوزية أخت امللك ف�اروق ختطو عليها 

خطواهتا األوىل امراطورة إليران. 
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أخرين گنجيان أن أحد ميادين طهران محل اس�مها أيام كانت زوجة 
للش�اه. وس�أرى بعد ذلك يف متح�ف املجوهرات طاولة صغ�رية عليها 
خريط�ة العامل القدي�م تظهر فيها إي�ران واجلزيرة وبالد الش�ام والعراق، 
ومرص وش�ال أفريقيا، ويف ركنها صورة للشاه الشاب حممد رضا هبلوي 

مع األمرية فوزية.
م هذا الزواج س�وى أربع س�نوات، عادت بعده�ا »فوزّية« إىل  ملرْ ي�دُ
القاهرة، ليتزوج بعدها »ثرّيا«، الفاتنُة التي مألت صحف اخلميس�نيات، 
س�حرا، وفتن�ة، وترفا، وغلب�ت حكاياهت�ا احلقيقية واملوضوعة أس�اطري 
األم�ريات يف الرتاث الفاريس كله، حتى امتنع الش�اه عن إرس�ال ورداته 
الس�تني الت�ي كان يرس�لها لزوجت�ه كل صباح، ون�رشت الصحف خر 
»ط�الق األمرية ذات العين�ني احلزينتني« طلًبا لويل العه�د الذي مل ُيكَتب 

له اجللوس عىل عرش إيران أبدا. 
نا اليوم يف متحف طهران الوطني، وهو متحٌف خمصص لتاريخ  ختمرْ

إيران قبل اإلسالم مكتوب عىل بابه بخط الثلث: 
»أفل�م يس�ريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقب�ة الذين من قبلهم 
كان�وا أكث�ر منهم وأش�د قوة وآث�ارا يف األرض ف�ا أغنى عنهم م�ا كانوا 

يكسبون«.
وإىل ج�واره مب�ارشة، يف نف�س احلديق�ة، متح�ف إي�ران يف العه�د 
ريا حلازه رجال من  اإلس�المي، وعىل بابه مكتوب: »لو كان العل�م يف الثُّ

فارس«. حديث رشيف.
* * *
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تابلو �شماره 2
جتلس ندى عند النافذة الكبرية املطلة عىل احلديقة. 

رذاذ املط�ر جيعل الصورة من خلفها متاوجة. ألواٌن ذائبة يرحل فيها 
األخرض حرا بال حدود. مل تكن هذه أوقات مطر يف طهران، مطر الصيف 

حيمل فرحني، فرح املطر، وفرح املفاجأة.
بقي�ت ندى متعلقة بطبق كرز كبري، متس�ك الواحدة تنزع عنها عنقها 
الصغرية، ومتس�حها بمندي�ل، ثم تضعها يف حجره�ا. منهمكة يف عملها 
وع�ىل وجهها عالمات اهتام بالغ، ال يرصف�ه صوت املطر، وال إغالقي 

للتلفزيون الذي شغلته. 
ب�دا وجهها الذي خال من كل انفعال س�وى عالمات االهتام، أكثر 
نعومة كأنه س�اء صافية ال ش�تات فيها. ُأصّدق أن األطفال حني يلعبون 
منفردي�ن، فإن املالئكة تكون معهم، حترس�هم وتالعبهم، وإال فمن أين 

تأتيهم هذه السكينة. 
ال أش�عر بالوقت وأنا أراقبه�ا، وصوت املطر يط�رق النافذة خفيفا. 
حتى حتني منها التفاتة إيّل، فيتغري وجهها إىل ابتسامة عذبة. جتمُع حجرها، 

وتنزل من النافذة مرسعة نحوي. 
جتلس نارشة ثوهبا سحابة واسعة حوهلا، ومتسك حبة الكرز وتقول: 

گيالس.
أرد هلا: گيالس. 

ثم أقول أنا بالعربية كرز، فتقول كرز. 
دخل گنجيان وأنا أردد اسم الكرز بالفارسية. 

- ندى تعلمني الفارسية.
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- كان�ت أمها حريصة عىل أن تعلمها الفارس�ية، وكنت حريصا عىل 
أن تتعلم العربية. 

- وه�ل يك�ون يس�ريا عىل األطف�ال تعلم لغت�ني يف مثل هذه الس�ن 
الصغرية؟

- كان�ت ختل�ط أول األمر الكل�ات، تتحدث بلغ�ة ال يفهمها إال أنا 
وأمها، مزيج بال قواعد من العربية والفارسية. كانت تتعامل معها كأهنا 
لغة واحدة واسعة، وحني بدأت تتعلم القراءة والكتابة، كان األمر يسريا، 
فه�ي نفس احل�روف، بنفس الرس�م .. قيمة العقل يف قدرت�ه عىل ترتيب 
الع�امل، واللغة هي إحدى ص�ور هذه القدرة، رب�ا مل يكن البرش مدركني 
لذلك حني بدؤوا وضع قواعدها، كانت عقوهلم قد رتبت اللغة فعال من 
حيث ال يشعرون عىل أمثل صورة. متاما كا يفعل اخلطاطون حني يستقر 
احل�رف عىل أفضل نس�بة له، ه�ل تعرف ملاذا تكتب الص�اد مثال يف اخلط 
الثل�ث تصعد ثالث نقاط وهتبط نقطتني، ويكون ارتفاعها نقطة ونصف 
.. من الذي فرض عىل الناس هذه الصورة؟ ال أحد، ال أحد يستطيع أن 
يف�رض ش�يئا عىل الناس يف أمر خاضع باألس�اس لل�ذوق، الذي فرضه 
هو قانون النسبة الفاضلة، هي النسبة التي إن تغري أي جزء فيها، فسدت 

كلها. صورة من صور الكال التي ال مزيد بعدها.
هك�ذا اللغ�ة. ملاذا أقول ه�ذا.. نعم.. ألجل أن أق�ول لك إن قليلني 
م�ن اّتزنت عقوهلم بُِلغت�ني يف وقٍت واحد. قليلون نال�وا حظ هذه الفتاة 
م�ن إدراك أن االخت�الف يف الدنيا ليس إال صورا واهية ألش�ياء ليس�ت 
موج�ودة. س�تذكر أيامه�ا يف م�رص والع�راق وإي�ران، وس�تجد نفس�ها 
متحمس�ة ألجناس ثالثة، الف�رس والُكرد والعرب، س�يكون هلا أوطان 
كث�رية. ل�ن تفكر كا يفكر العرب، وال كا يفكر الفرس، س�تفكر بصورة 

جتمع النسبة الفاضلة من كال العقلني معا. 
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- ممم.. النسبة الفاضلة من كال العقلني!! نظريتك صعبة يعجز عقيل 
منفرد اللغة 

عن فهمها. أنت ترى إذن حتى نحل مشاكلنا العرقية والطائفية علينا 
أن ننج�ب أطفاال ال يعرفون ألي يشء ينتمون، أبناء هذا العامل الواس�ع، 

ال لغة، وال تاريخ أليس كذلك؟!
- أنت إىل أي القوميات تنتسب؟.. بدا سؤاله متهكا كعباريت السابقة 

فأجبته: 
- املرصية.

- إن ه�ي إال أس�اء س�ميتموها أنت�م وآباؤك�م، ما أن�زل اهلل هبا من 
سلطان. وهل تدخل اجلنة بمرصيتك؟

- ال. 
- ولو افرتضنا انقراض املرصيني من الدنيا، هل سيقف العامل؟

- نعم. قلتها وضحكت. 
- بالطب�ع ال. ال مرصيتك وال فارس�يتي .. وال أي�ا من أجناس هذه 

الدنيا، تعني شيئا هلذا العامل. 
دونت سؤاال ألح عيّل، مل ُأِردرْ أن أطرحه عليه لئال أسمع حمارضة من 
حمارضاته الطويلة، سأس�أله لورٍد، حني أب�دأ الكتابة من جديد: »مل خلق 

اهلل الناس كثريين وخمتلفني هكذا«؟.. 
- هل تريد أن خترج قليال.

- يف هذا اجلو؟
- املطر خفيف، وس�يقف رسيعا. جئت يف الصيف فال حترم نفس�ك 

رؤية طهران يف الشتاء. 
مل يكن شتاًء، كان اجلو غائا، ولكنه مل يكن باردا. 
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الش�وارع مبلول�ة، والن�اس متجمع�ني عىل األرصف�ة حتت مظالت 
الدكاكني. 

املط�ر مجيل يف أي مكان. ال تس�تطيع أن تقول ع�ن مكان أنك عرفته 
م�ا مل تكن قد رست فيه حت�ت املطر، تاركا أذنيك جتمع املاء الس�اقط عىل 
األرض، ث�م تاركا روحك بعد ذلك تنبعث من جديد وأنت متأل صدرك 

باهلواء إذا وقف املطر. 
أفتح نافذة السيارة وأمد يدي إىل املاء، ونحن نتحرك يف شارع كارگر 
حتى نصل إىل ميدان الثورة »ساحه انقالب«، قبة حمطة املرتو هي امليدان، 
ال�ذي ن�دور حول�ه لندخ�ل إىل ش�ارع انق�الب، تكون حمط�ة احلافالت 

الرسيعة إىل يسارنا، بعد حمطة واحدة نصل إىل جامعة طهران. 
يرتك السيارة يف شارع صغري، ونخرج. 

بالط الرصيف غس�له املطر، كا غس�ل الشارع، فبدت قطع احلجارة 
البيضاء فيه المعة كأهنا نجوم. 

قال:
»هنا أكر سوق للكتب يف طهران، ملوقعه القريب من اجلامعة«.

كانت املكتبات متتابعة عىل كال اجلانبني، وبامتداد املسافة بني حمطتي 
اجلامعة وميدان الثورة اإلسالمية. أكثر املكتبات تشرتك يف وضع دواوين 
حافظ والس�عدي واخليام يف واجهاهتا، مرتمجة إىل لغات كثرية مل يكن من 

بينها العربية. 
وللتأكد سألت عن ترمجات بالعربية فلم أجد. 

يقول رجل يف مكتبة: »ربا جتد يف مكتبات كذا وكذا كتبا عربية«.
جييبن�ي گنجي�ان: هذه مكتب�ات هتتم بن�رش املذهب الش�يعي، فأكثر 

الكتب العربية التي ستجدها هناك من هذا النوع. 
يعرفني عىل ما يتوارد لنا من أساء، ونحن نتجول بني الكتب. 
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»هذا عبد الكريم رسوش« يمد يل يده بكتاب معه.
اسم الكتاب »اخالق خدايان«.

»هذا الرجل هو املعادل املوضوعي لنرص حامد أبو زيد عندكم«.
أفاج�أ أنن�ي ال أعرف الكث�ري عن نرص حامد أبو زي�د، ألجيبه، فأهز 

رأيس. 
»كان مفكرا شيعيا وهو اآلن مفكر حر«.

طلبت منه أن خيتار يل من كتبه كتابني، أتعلم معها الفارسية. 
»لغته فاخرة، وأنا أثق أنك ستتعلمها منه رسيعا«.

أعطاين مع كتاب أخالق اآلهلة، كتابا عنوانه »رصاطهاى مس�تقيم«، 
يعني الطرق القويمة. 

يري�د عب�د الكري�م، ك�ا أراد من قبل�ه ج��الل الدين وك�ا أراد كل 
الس�ائرين أن خي�روا الن�اس أنه ما من يشء يس�تحق التناحر، فمن س�ار 

وصل. والطرق إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق.
أسأل عن كتابات عربية مرتمجة للفارسية. 

»قليل، لدي ليوسف إدريس رواية واحدة فقط، قديمة«.
كنا قد دخلنا سوقا كبرية من ثالثة طوابق، ليس فيها سوى املكتبات. 
وحمالت تبيع مص�ورات للوحات الفنانني اإليرانيني املش�هورين، وفيها 

حمالت ألدوات الكتابة والرسم. 
أبتهج ملرأى الكتب كثريا، ويف صحن هذه السوق دمعت عيني فرحا 

با حويل. أي روح مجيلة تسكن الكتب املرتبة يف مكتبة!
كتب، ولوحات، وموسيقى تصدح من بني املكتبات.

أقول لگنجيان: تشرتون الكتب من هنا؟
- نعم. 
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- نحن نشرتي الكتب من األزبكية، حيث الشمس والرتاب، وباعة 
أصواهتم عالية.

- تعال.. سأريك شيئا. 
ق�ادين إىل رك�ن كانت في�ه جمموعة م�ن الكت�ب، متش�اهبة األغلفة، 
تنبهت إىل أهنا كتب سيد قطب حني وجدت »ظالل القرآن« مكتوبة عىل 

كعبها. 
»آفرينش هنری در قرآن«.

»ويژگی های ايدئولوژی اسالمی«.
حت�ى روايات�ه غ�ري املش�هورة، »أش�واك، واملدين�ة املس�حور وطفل 

القرية«، وجدهتا بني الكتب.
فَرحُت كأنني وجدت مرص كلها حارضة أمامي، سيضحك گنجيان 
بالتأكي�د حني أق�ول له ذلك وهو الذي مل يفتأ يتح�دث عن أن األجناس 

ليست إال صورا واهية. 
ربا هي صور واهية، لكن من قال إن اخلياالت ال تؤثر فينا. ابن سينا 
نفس�ه يق�ول ذلك، أال يثار الرج�ل ملجرد ختيل امرأة مجيل�ة ال وجود هلا، 

هذه حجته وأنا أصدقها. 
العقي�دة  وخصائ�ص  الق�رآن،  يف  الفن�ي  والتصوي�ر  »الظ�الل 

اإلسالمية«.
هذه مرص، حارضة يف عقل طهران.

»عرفنا كتب س�يد قطب أيام الث�ورة، كان املحركون هلا حيتاجون إىل 
مثل هذه القراءات الثورية لإلس�الم، ترمجت كتبه إىل الفارسية، وسارت 

بني الشباب خترج مكنون عواطفهم.
املس�لمون تغلبهم العواطف خالل تارخيه�م كله، ال مكان للعقل يف 

أفعاهلم«.
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أق�ول يف نفيس: »ه�دم فكرة األجناس وس�يهدم اآلن فك�رة الدين. 
غّني يا وحيد«!

ُيكمل: »كان الفكر الش�يعي، القائم باألس�اس ع�ىل الثورة، ورفض 
�ن، وَفَقد الكث�ري من حريت�ه. الدين يف أصل�ه فعل ثوري  الواق�ع ق�د ُدجِّ

يرفض كل رتابة وحتجر.
األنبياء باألس�اس كانوا ثوارا، يغ�ذون أتباعهم برؤية نقدية حيال ما 

حييط هبم من بيئة مادية أو معنوية.
الدين ال يبحث عن مررات لألوضاع القائمة، إنه يرفض فس�ادها، 
ويق�ف بوجهه، من أجل ذلك كان وقوف الن�اس بوجه األديان اجلديدة 

مشرتكا خالل كل التاريخ«.
»خذلن�ي!! مل هيدم فك�رة الدين، يقيمها فقط بش�كل آخر، يرّص هذا 

الرجل عىل مفاجأيت دائا«.. عدت أسمعه:
»لي�س من دي�ن إال جاء ناقدا لدي�ن قبله، حتى املرشك�ني كانوا أهل 
دين. مل يكونوا كفارا بمعنى إنكارهم لوجود اإلله، وحتى يف أكثر املناطق 

خرافة ورشكا هناك يف كل نفس يقني ما بخالق غري معلوم.
مأساة األديان حني تعامل هبا البرش، أهنم استعملوها لفرض أوضاع 
وإقرارها. فأهل الس�يادة رأوا أن بس�ط توفري محاية غيبية هلم هي الضامن 

لبقاء سيادهتم.
هذا ما حدث يف مّكة، وهذا ما حدث حني حتولت الزرادشتية إىل دين 
رس�مي، بعد أن كانت حركة ثورية رافضة، ثم أصبح الكهنة مس�يطرين 

عىل احلكام األكارسة.
ج�اءت الثورة لتفجر الفكر الش�يعي من جديد، وتعي�د إليه ثوريته، 

ونجحت.
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بث�ت احلي�اة يف جيل كامل، لكنها فوجئت أن نظاما جديدا يس�تحوذ 
عىل كل يشء.

حتول�ت احلركة الثورية التي تريب العقل الناقد، إىل نظام. ككل حركة 
معارض�ة حني تس�تقر هل�ا األوض�اع. وللنظام حس�ابات غري حس�ابات 

احلركة. يتحول إىل النمطية، و يصبح تأمني جانبه هو أحد أولوياته.
 تاري�خ واحد مكرر، ألج�ل ذلك البد أال ختل�و األرض من الثوار، 

الناقدين، الرافضني.
- الثوار كاهلواء، إن سكن متنا حرا، وإن هاج، هلكنا.

بعد س�اعتني من التجول بني الكتب، خرجت بديوان حافظ وكتايبرْ 
رسوش، وجوع شديد. سألني أين تريد أن تذهب.

- طهران كلها بساتني، وتسألني أين أريد أن أذهب!
- نذهب إىل اجلبل، مل خترين ماذا تريد أن تفعل هنا؟

- جئت أرى األرض التي عاش عليها ابن سينا حياته.
- ال أع�رف كي�ف يمكنني أن أس�اعدك، لكنني أعرف أس�تاذا كان 
معنا، يقيم يف كرمان شاه، هي قريبة من مهذان، يعرف العربية، ربا يمكنه 

أن يصحبك إليها. 
- وأين تقع كرمان شاه؟

- حمافظة كردية يف الغرب، قرب العراق.
* * *

يف املساء كنا يف احلافلة املسافرة إىل كرمانشاه.
التقينا يف ميدان آزادي قرب حمطة احلافالت.
»سأصحبك إىل هناك وأعود أنا يف الصباح«

»يمكنني تدبر األمر وحدي، ال تتعب نفسك«
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- لي�س هب�ذه الس�هولة، يف قناة اجلزي�رة يقول املذي�ع »كن عىل حذر 
فأن�ت يف حرضة الش�عب امل�رصي«، وأنا أق�ول لك هنا »ك�ن عىل حذر 

فأنت يف حرضة الشعب اإليراين«، ال ترسف يف ثقتك كثريا.
يف حمطة حافالت طهران، »تريمينال تيهران«كانت أصوات السائقني، 

واحلالني، تنادي بأساء املدن. إىل شرياز، وأصفهان، أردبيل.
حترك�ت احلافل�ة يف موعدها، وكنت متعبا من ط�ول اليوم، فلم يطل 
احلدي�ث بينن�ا كث�ريا، أرح�ت رأيس عىل زج�اج الناف�ذة وج�اءين النوم 

برسعة.
أحبُّ النوم يف الس�فر الطويل، النوم يقطع الطريق اململ. وخصوصا 

يف املساء حيث تكون الطرق كلها متشاهبة من نوافذ احلافالت.
أحالم قصرية يقطعها توقف احلافلة املتكرر يف املدن التي نمر عليها، 
اس�مع نداء الس�ائق باس�م املدينة، وأش�عر ببع�ض ال�ركاب ينزلون، ثم 

نتحرك من جديد.
عندم�ا ب�دأ الضوء يكش�ف م�ا حولن�ا، كان�ت األرض ممت�دة بلون 
الذه�ب ع�ىل جانب الطريق، م�روج تتم�وج ارتفاع�ا وانخفاضا، يصل 
القمح الذهبي املزهو إىل حافة اجلبال البعيدة، ثم يصعد جزءا منها. حيرك 
اهلواء قممه، كأهنا أمواٌج ناعمة عىل س�طح بحر هادئ. تبدو القطع التي 

ُحصدت ندوبا يف وجه األرض الفرحة بسنابلها.
- أين نحن؟

- جاوزنا مهدان، وبقيت لنا ثالث ساعات إىل كرمانشاه.
- بالدكم واسعة جدا!!

- نع�م، ل�و فكرت أن تس�افر إىل طوس »مش�هد« حيث ق�ر اإلمام 
الرض�ا، وق�ر هارون الرش�يد، فس�تقطع س�بع ع�رشة س�اعة يف الطريق 

بالقطار.
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- كيف كانت اجليوش تقطع هذه املسافات إذن؟
قطع حديثي وهو يشري إىل النافذة: انظر إىل هذا. 

كانت احلافلة تدور صاعدة اجلبل، وختتفي احلقول املمتدة عن يسارنا 
خل�ف قمم اجلبال الصغ�رية، تبدو القمم مهيبة، ش�اخمة، ومع اس�تمرار 

دوران احلافلة تتجاوز القمم، ويظهر الوادي من جديد. 
وكأهن�ا أرض مس�حورة، ول�دت فج�أة يف الصحراء، بس�اط القمح 
يكس�و كل يشء، وشمس الرشوق، تلونه، فيزيد توهج احلياة فيه، كوجه 
ع�روس فاتنة. واملدين�ة النائمة بني القمح، كأهنا تس�بح فوقه، تتايل كلا 

متايل.
كان املش�هد من أعىل اجلبل مهيبا، ورائعا. أخرجت الكامريا وقربتها 

من زجاج النافذة وتركتها تصور ما تراه. 
- ه�ذه مدين�ة كنگاور. بع�د قليل نصل إىل صحن�ة، املدينة التي قتل 

فيها نظام امللك.
هنا البد للتاريخ أن يصحبنا أينا رسنا. خلف كل تل من هذه التالل 

حكايات ال تنتهي.
س�يولد بع�د وفاة اب�ن س�ينا بعامني، رجل س�يظل ذك�ره يمأل كتب 

التاريخ، وسيبقى رسه غامضا ككثري من الرجال الذين يولدون هنا.
يف ال�ري، وم�ن أرسة اثني عرشية، س�يولد حس�ن بن ع�ىل بن حممد 
الصباح احلمريي، ويف صحنة بعد تاريخ مولده بخمس�ني س�نة، سيغمد 
فدائ�ي م�ن أتباعه خنجره يف صدر نظام امللك، الوزير الس�لجوقي الذي 
حفظت مدارسه النظامية اسمه يف بغداد ويف فارس، يف مشهٍد من الناس، 

بعد اإلفطار يف رمضان. 
وقبل أن يغادر مكانه، س�يكون نف�س اخلنجر الذي قتل به الوزير قد 
قتل�ه. ليعم اخلر املدينة واملدن التي حوهلا، وليغدو الفدائي الذي مل خيش 

املوت وضحى بنفسه ليقتل الوزير، بطال حتكى سريته يف كل البيوت. 
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ر األمري حس�ن الصب�اح، وهو خيطط لرضبت�ه الكبرية التي  هكذا قدَّ
جتع�ل س�ريته يف كل بيت، ومته�د لدعوته أكثر وأكثر، بع�د أن طاف بالد 
إي�ران كلها، من ش�اهلا إىل جنوهب�ا، وإىل غرهبا، عىل حدود أفغانس�تان، 
ين�رش مذهبه، وجيم�ع أتباعه. وليعل�ن بعد اغتيال نظام املل�ك أنه بموت 

هذا الشيطان، ستولد الركة، وتعم بالد املسلمني. 
ال يس�فر »الصّباح« يف املدن أبدا، تسرته الصحراء، وأفكاره، وثياب 
النس�اك والصوفي�ة، وأحيان�ا لس�ان احلكيم املج�ادل، الذي اكتَس�بُه من 

مدرسة الفكر الفاطمي يف القاهرة. 
س�نوات قضاه�ا هناك، تعلم فيه�ا املنطق واجلدل، ومهارات تس�يري 
اجلموع، وآليات الدعاية، والتنظيم. ثم أقسم قسم الوالء، ليسري بدعوته 
يفتح هبا نفوس الناقمني عىل السالجقة احلاكمني، وأولئك القلقني الذين 

ال يعرفون مستقرا ألرواحهم. 
يف كل عرص، ناقم�ون. ولكل فكرة أعداء بعضهم صامت وبعضهم 
عامل، وغاية العامل أن خيرج الس�اكتني عن سكوهتم، فتصبح بيده القوة 

التي هتز أي كيان.
ويف كل عرص قلقون، هتيم أرواحهم عىل غري هدى. وهؤالء إن أمكن 

بث الطمأنينة يف نفوسهم، فهم زاد ملن فعل ذلك يفعل هبم ما يريد. 
وق�د كان الصّباح بارعا يف منح مريديه الطمأنينة التي يبحثون عنها. 
فليست كل الدعوة عمل، وليس كل املدعوين يناسبهم العمل. والداعي 

احلاذق من يعرف أي بضاعته يناسب مريده. 
بع�د رحلت�ه يف الصح�راء، آن للش�يخ صاح�ب الدع�وة اجلديدة أن 
يس�تقر، ويف قلع�ة »عش النرس، آل�وه آموت« القديمة، كان قراره، مخس�ا 

وثالثني سنة كاملة. حيرك منها كل ِفَرِقه يف صحاري إيران الشاسعة.
ُتالقي فرقه املسلحة جيوش السالجقة، يف مواقع كثرية. تسري رسائله 

وكتبه، ودعاته، إىل أقىص الرشق حتى أفغانستان.
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بعد سنوات يموت اخلليفة الفاطمي املستنرص باهلل يف القاهرة، ويكون 
اخلالف عىل اإلمامة بني ولديه، نزار واملس�تعيل. وينقس�م الفاطميون إىل 
نزارية مشارقة، ومستعلية مغاربة. يتوىل الصّباح الدعوة لنزار بن املستنرص 

إماما، فال يلبث نزار حتى يموت يف سجنه باإلسكندرية.
كل�ا مات يف الظلم إمام، تفجرت بموته الطوائف تدعو له، وتتس�رت 
بدمه وظلومته. انشق الصّباح عن الفاطميني يف القاهرة، وأصبحوا أعداءه 
متاما كالدولة العباسية، ووصلت اغتياالته إىل وزرائهم يف القاهرة، حتى 

احتفل سبعة أيام كاملة باغتيال الوزير األفضل قائد جيوش القاهرة. 
فش�لت كل اجلي�وش يف اقتح�ام عش الن�رس، انكرست أم�ام اجلبل 
األش�م، واألس�وار املنيعة، والنف�وس املؤمنة حتى ج�اء هوالكو وهو يف 
طريق�ه إىل بغداد، فلم يبق منها ش�يئ س�وى جدراهنا ش�اهدة عليها. أما 
األوراق والوثائ�ق الت�ي حتك�ي حكاي�ات الرعب التي س�كنت بني هذه 
اجلدران، فتحولت كلها إىل رماد، تذروه الرياُح، وأجنحُة النسور احلائمة 

فوقها.
أدّون يف مفكريت: »ليست اجلاعات الفكرية املسلحة بدعا يف حياتنا، 
ليس�ت س�وى امتداد أصيل من تارخين�ا الذي ال نعرفه، ورب�ا إنرْ بحثُت 

أكثر أجدها إحدى لوازم الدنيا يف كل جمتمع وزمان«. 

* * *
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تابلو �شماره 3
وصلنا إىل كرمانشاه قبل اجلمعة بثالث ساعات. 

يف التاس�عة كان س�يد جليل ينتظرنا يف حمطة احلافالت. رجل قصري، 
يرت�دي ثيابا تش�به ثي�اب الفالحني الس�وريني يف املسلس�الت القديمة؛ 

س��رواٌل واسع، وسرتٌة ونطاٌق من القطيفة حول الوسط. 
ش�عره طويل، وس�ٌط بني الس�واد والبياض، كلون الرماد املحروق. 

سّلم عىل گنجيان، الذي عرفه عيّل. 
يتأخر قليال قبل أن ينطق بأوائل اجلمل، كأنه جيمعها يف ذهنه قبل أن 
ينطقها، يتحدث العربي�ة الفصحى، بال لكنات ظاهرة. ربا ألنه مل يعمل 
خ�ارج إيران، تعل�م اللغة من الكت�ب، لذا يتأخر قلي�ال يف احلديث، وال 
يفهمني إن حتدثت برسعة. حني نذهب إىل بيته سأرى كتب سيد قطب يف 
مكتبت�ه، وأرى الكامل يف التاريخ وتاريخ الذهبي، وس�ري أعالم النبالء. 
سأرى مكتبة عامرة بكثري من الكتب التي نسمع عنها، بالعربية، ومرتمجة 

إىل الفارسية و العكس. 
تتحرك السيارة يف طريق أخرض، أنشغل بتصويره، ومها يتحدثان معا 
بالفارسية، أحلظ من بني الكالم عبارة »نابغه ايراين بو عيل سينا«، فأعرف 

أنه حيدثه عا جئت ألجله. 
- أمل جتم�ع م�ا يكفي من صور الطرق، س�تختلط عليك بعد ذلك .. 

يقوهلا گنجيان وهو يضحك. 
- أع�رف أن الصور ال تغني ش�يئا،مل أكن أحبها من قبل، ليس�ت إال 
حماول�ة مبت�ورة للخلود، لكن م�اذا أفعل ونحن مولعون بجمع األش�ياء 

اجلميلة حولنا. خصوصا تلك التي البد لنا من فقدها. 
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توقفت الس�يارة يف ساحة واس�عة، حتت جبل، نزلنا وتركت حقيبتي 
يف السيارة. قال سيد جليل وهو يشري إىل اجلبل: هنا أحد آثار كرمان شاه. 

هل تعرف أسطورة شريين وفرهاد؟
- ال. 

- مه�ا كقي�س وليىل، قصة ح�ب أمرية فارس�ية، يتناقله�ا الناس هنا 
بالكردي�ة، ونظمه�ا ش�اعر م�ن أذربيج�ان بالفارس�ية أيضا اس�مه نظام 
الگنجوي. يف هذا اجلبل ش�قّ فرهاد العاش�ق طاقا سرتاه اآلن. اسم هذا 

املكان طاق ُبستان. 
كان اجلب�ل حمف�ورا عىل ش�كل قوس متاث�ل، كانا قوس�ني يف داخل 
األول منها نقش لكرسى »خرسو« وولده شاهبور، بور يعني ابن، وشاه 
بور يعني ابن امللك. وعىل أحد اجلدران نقش قد درس أغلبه، فيه كتابات 

عربية. 
- ه�ذه الكتابات من عرص متأخر كا يبدو، ربا يف عهد الس�الجقة. 

ال أعرف. 
إن صّحت األس�طورة، ففي مكاين هذا ظل رجل حيفر اجلبل وحده، 
ألن أهل القرية التي تسكنها حبيبته اشرتطوا عليه ذلك. ختتلف األساطري 
يف هناية احلكاية، ومع ثالث هنايات حزينة، هناية واحدة تقول إهنا تزوجا 
أخريا. لكنها لو تزوجا ملا بقي من حكايتها ما يستحق الرواية، فاألرجح 

إذن واحدة من تلك النهايات الثالث احلزينة. 
حكايات متشاهبة ترددها كل األلسنة، بالفارسية والرتكية والكردية، 
فأصل ش�ريين خمتلف فيه، بني أن تكون عراقي�ة من املدائن، أو رومية أو 
كردية. ال هيم من أين هي، شريين ليست سوى ليىل، وليست ليىل سوى 
جوليي�ت. كل احلبيب�ات ش�ريين وكل العش�اق فرهاد. م�ن مل حيفظ بعد 

خواتيم سورة احلب، فليقرأها من نقش هذا اجلبل.
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يأيت صوت گنجيان: 
- ستصيل اجلمعة اليوم يف مسجد ألهل السنة. 

- صحيح؟!
- نعم.. جليل سني، شافعي. وهنا توجد مساجد كثرية ألهل السنة. 

ليست بقية األقاليم كطهران. 
شعرت براحة حني أخرين أن جليل سني، رغم أنني مل أر من گنجيان 

ظاهًرا إال خريا، لكن فرحا آخر أصبحت أشعر به وأنا أنظر إىل جليل. 
* * *

يف املس�جد، كان�ت اخلطب�ة بالكردية. كنت أع�رف اآليات من كالم 
اخلطيب، يقرؤها بعربية حروفها خترج بمشقة، عنٌي قريبة من اهلمزة، وهاٌء 
مقطوعة، وواٌو أقرب للفاء، حياول أن يصل بحروفه إىل النطق الصحيح 
أحيانا، وخيونه لس�انه أحيانا أخرى. اخلطبة الثانية كانت بالعربية، ليست 

سوى خطبة مأثورة مملوءة بالسجع واألدعية. 
صلينا اجلمعة ووقفت أراقب املصلني بعد الصالة، املس�اجد واحدة 
أب�دا، كأنن�ي يف مس�جد من مس�اجد القاه�رة الكبرية. انقس�م الناس إىل 
جمموعات يس�لم بعضها عىل بعض، أص�وات الرتحيب ختتلط بزمزمات 

ختام الصالة، وبني الناس فرح يشبه فرح صالة العيد. 
يم�ر علينا ش�يخ كب�ري ل�ه مالحمه أق�رب ملالم�ح الصينيني، ل�ه حلية 
خفيفة، قليلة الش�عر، س�لم علينا. فأشار إيّل س�يد جليل وقال له: ضيف 

من مرص. 
احتضنن�ي الرجل، حتى ك�دت أذوب فيه، قّب�ل رأيس، وهو يقول: 

مرحبا . أهال وسهال.. كيف حال ميرس )مرص(؟ 
- بخري. 

- نحن نحب مرص. 
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شكرته، فقبلني من جديد، وانرصف. 
قال سيد جليل: 

- قتل ولده يف باكستان. 
- قتل؟

- نع�م، س�افر إىل هن�اك ليلتح�ق بالقاع�دة. هل�م دعاة هن�ا ينرشون 
دعوهت�م بني الش�باب، كا كان يفعل دعاة حس�ن الصب�اح يف املايض، يف 
كثري من القرى املجاورة شباب سافروا إىل هناك. أغلبهم من أهل السنة، 
يقتنعون بحديثهم، حيركون نفوسهم با يعانيه املسلمون من ظلم يف أنحاء 

العامل فريحلوا.
- ثم ماذا؟

- ال يشء.. يف زم�ان التِّيه يكون الناس مس�تعدين للموت يف س�بيل 
فك�رة، لكنه�م ال يكون�ون مس�تعدين ملن�ح هذه الفكرة ش�يئا م�ن احلياة 
والعيش الطويل. ش�جاعة اإلقبال عىل املوت ال شجاعة منح احلياة.. إنه 
أبسط اختزال للحياة، أن متوت أنت، دون أن تكون قد بنيت شيئا. اختار 
س�قراط أن يموت بالس�م، هذا صحيح، لكنه مل خي�رت ذلك إال حني علم 
أن موته س�يفتح أب�واب دعوته. أمل نتعلم ونحن صغ�ار حكاية أصحاب 

األخدود، لقد اختار الطفل الصغري موتا كان باب إيان القرية كلها. 
بع�د الصالة تناولنا الغداء يف بيت س�يد جليل، ثم رسنا إىل البحرية، 
كانت الش�مس قد خفت حدهتا، لكن الثوب الكردي الذي ارتديته كان 

ثقيال، ألين لبسته فوق ثيايب كاملة.
وصلن�ا إىل البح�رية، فرتكتن�ا آالء ابنته وجرت إىل امل�اء. تكرر »آو.. 

آو«.
- »آو« بالكردية هو املاء، وبالفارسية يكون آب. بألف مفخمة. 

- وبالعربية ماء.. 
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ماء البحرية ينبع من اجلبل، من بني األحجار خيرج باردا، عذبا، جيعله 
اندفاع�ه يظه�ر كأنا يفور فورانا، أمد يدي إليه، وأرش�ف منه. رش�فات 

صغرية متتابعة. 
حيك�ي جلي�ل ع�ن معان�اة أه�ل الس�نة يف إي�ران من�ذ قام�ت الثورة 
اإلس�المية. ع�ن صدمته�م حني وض�ع الدس�تور، وفرض في�ه املذهب 
الش�يعي مذهب�ا رس�ميا للب�الد. لي�س يف طهران مس�جد ألهل الس�نة، 
واملس�اجد يف بقي�ة املحافظ�ات تتبع احلكومة. املس�جد ال�ذي صلينا فيه 

اجلمعة إمامه ُمواٍل للحكومة. 
يعود ويقول: مع ذلك مل ُتبرِْق الثورة اإلس�المية يف إيران مع األس�ف 
مس�لمني. ه�ل رأي�ت الش�باب يف طه�ران، وحتى هن�ا يف كرمان ش�اه. 
العلانية حتكم كل يشء، والناس يف احلقيقة ال يعرفون شيئا عن اإلسالم، 
عالقته�م ب�ه ال تتعدى االحتف�االت الدينية، هذه مأس�اة الدولة الدينية. 
حت�ى بيننا نحن أيضا، ابنة أحد أصدقائنا س�افرت إىل فرنس�ا للدراس�ة، 

تغريت كثريا هناك. ال نعرف كيف نحافظ عىل هويتنا. 
ربا يف س�نوات قليلة قادمة س�تتحول إيران رغا عنهم إىل العلانية. 
كث�ريون يرحب�ون بذل�ك حتى من أهل الس�نة، س�يكون ه�ذا أفضل من 

سيطرة مذهب واحد كا حيدث اآلن.
قل�ت: رغم ذل�ك، فال أظن أن وج�ود دولة دون مذه�ب أمر ممكن 
التحقق، ال أجد أي دولة عىل امتداد التاريخ مل تكن حتتمي بدين، ساويا 
كان أم وضعي�ا. يشء ما مقدس، حتى ذلك القانون الذي وضعه الناس، 
هو يف النهاية صورة من صور الدين التي تقوم حلاية أشياء معينة، قيم أو 
مصال�ح. مها ادعى البرش ف�كل قانون حيمي بال�رضورة طائفة ويضمن 
هلا س�يادة ما. راج�ع كل قوانني العامل الفعلية ودس�اتريه، دعك من القيم 
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املطلقة، جرب أن تبحث يف التفاصيل، لن جتد، إنه أمر يستحيل حتققه ما 
دام يف الدنيا برش. 

- ربا لو كنا مالئكة لقبلنا نظام اهلل دون جدل وال جهد، لكننا برش. 
و»كان اإلنسان أكثر يشء جدال«. 

- املشكلة ليست يف املنهج إذن، املشكلة يف صياغة املعاين يف اإلنسان، 
هل هو َسويٌّ با يكفي ليتوازن مع الكون من حوله أم ال. هل يف نصوص 
الش�يعة أن قتل املس�لمني جائز؟ بالطبع ال. هل عنده�م أن التضييق عىل 
م�ن خيالفه�م يف عباداهت�م قرب�ى إىل اهلل، بالطب�ع ال. ه�ل فعل�وا ذلك يف 
تارخيه�م، بالطبع نعم. ألي يشء فعلوه؟، ألجل مصالح سياس�ية!. إذن 
ال مش�كلة يف أن يوضع مذهب دون س�واه، حتى لو كنا نختلف معه، ما 
دام ال يضي�ق عىل أحد. املش�كلة كيف ُيربى اإلنس�ان ح�ني ُيربى، وهذا 
االختالف موجود، أين يوضع هذا االختالف يف نفسه، يف خانة التعايش 
أم يف خانة العداء. هل يس�تخدم هذا االختالف ليميز نفس�ه عمن حوله، 
فيكون حيلة حيمي هبا نفس�ه، وجيلب هبا لنفس�ه املصلحة، أم يتعامل معه 
بأنه أحد ل�وازم احلياة التي حيافظ عليها، وجيعله�ا أكثر اتزانا.. أتعرف.. 
ك�م أمتنى أن يأيت جيل يضع التاريخ يف موضوعه الصحيح، ال حيمل كل 
يشء في�ه دون نظ�ر، يمد يده فتخ�رج جوهرة أو يمده�ا فتخرج فأرا، ال 

يفرق بينها، ألن كلها خرجت من كتاب التاريخ املقدس. 
كنا نس�ري، ونحن نتح�دث، يقطع احلديث مرور صديق يس�لم عليه 
ويعرفن�ي إلي�ه، أو حكاية حترضه ع�ىل يشء مما أراه يف املدين�ة. مررنا عىل 
حلواين اش�رتى منه فالوذج. ال أع�رف إن كان هو الفالوذج الذي يرد يف 
كت�ب ال�رتاث، أم ال. فالوذج س�يد جليل كان حلوى م�ن خيوط بيضاء 

مثلجة عليها ماء ورد، وفستق مبشور. 
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يص�ف حمافظته ويعدد مدهن�ا، حيكي عن األك�راد حكايات كثرية ال 
أحفظها، 

أدون بع�ض النق�اط ألبحث عنها فيا بعد. أس�اء كتب ودراس�ات 
لباحثني مرصيني يف مش�اكل األكراد، مل أس�مع عن يشء منها قبل ذلك. 
يتحدث عن أحوال األكراد يف العراق وس�وريا وتركيا، عن حلم الدولة 
التي جتمعهم .. قسمة أخرى من عمليات القسمة الكرى التي بقيت لنا 

من سنني االستعار. 
عدن�ا إىل البي�ت عند املغ�رب، وحني رأتن�ي زوجته بلب�اس األكراد 

قالت يل: انتي الزم اجتوزي واحدة كردية. 
كانت تعرف العربية قليال ألهنا درست الفقه الشافعي يف اجلامعة.

ضحكت وأنا أقول: ال بأس. أنا أوافق.
رد جليل: من مل يتزوج مرصية فا تزوج. 

قلت: كان هذا يف أيام اإلمام الشافعي، هذا رأيه، وال يلزم به أحدا. 
ضحكنا، وتركتنا هي لتعد العشاء، وجلسنا نكمل 

* * *
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 تابلو �شماره 4
ص�وت املنادين عىل الرحالت املس�افرة ي�رن متداخال يف صالة حمطة 

مهذان الواسعة: 
أصفهان، شرياز، تريز، تيهران تيهران تيهران... 

دالل�ون بثي�اب متش�اهبة يلق�ون املس�افرين عن�د بواب�ات الدخول، 
يصحبوهنم إىل مكاتب احلجز التابعة لرشكاهتم التي يعملون فيها.

 أكث�ر من رشكة تتوىل احلجز ع�ىل الطرق بني مدن إيران، لكل رشكة 
مكتب يف املحطة، وسيارات تقف يف ساحتها الواسعة املرصوفة. 

أج�رب الكل�ات التي تعلمته�ا يف الفارس�ية وأنا أس�أل عن مكتب 
االستعالمات: 

»دفرت اطالعات كوجاست«؟
يس�ري معي ش�اب إىل كونرت جتلس عليه فتاة كأولئك الاليت يرسمهن 
إيان مالكي، يظهر ش�عرها من حتت غطاء رأس�ها وعىل وجهها ابتس�امة 

خجلة، هي من لوازم الوجه الفاريس: 
 »إصفهان«؟

 أك�رس مه�زة الكلم�ة ك�ا ينطقوهن�ا.. ثم أح�اول أن أرك�ب هلا مجلة 
كاملة: 

»ميخواهم به اصفهان مسافرت كنم«؟
أش�عر بس�عادة غامرة وأنا أكمل اجلملة، رغم ما فيها من بطء وثقل 

وحلن. 
كالطفل الذي يتعلم امليش، أكرر اجلملة عدة مرات، وأكتبها يف رسالة 

صغرية عىل هاتفي حتى تكون الفتاة قد أهنت حجز التذكرة. 
»هفت هزار تومان«
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أخ�رج النقود من جيب�ي، وأنرشها عىل الكونرت أمامه�ا، مل أتقن بعد 
التعامل مع العملة هنا. 

األرق�ام املكتوبة عىل النق�ود هنا غري القيم التي يس�تعملها الناس يف 
احلديث واملداولة. األلف ري�ال تعدل مائة تومان. 

ح�ل الري�ال م�كان التوم�ان يف ع�ام 1932، وبقى الن�اس إىل اليوم 
يس�تعملون التومان للتعبري عن القيمة. ال يكفي تغري األس�اء بمراسيم، 
حتى يعتادها الناس. أكثر الشوارع التي تتغري الفتات أسائها تظل حتتفظ 

باسمها الذي ولدت هبا. 
التومان وحدة عد تركية قديمة، اس�تعملها املغول يف ترتيب اجليش، 

ويعدل عرشة آالف جندي. 
كان جيش املغول مقس�ا بنظام عرشي، أقل وحدة فيه تساوي عرشة 
جن�ود، اس�مها »آرافت« ثم تتضاع�ف إىل مائة جن�دي، »زوت«، ثم إىل 

ألف جندي، »مايانجات«.
هذا التقس�يم جعل جيش جنكيز خان أكثر اجليوش قوة، ومرونة يف 
عرصه. يمكنه أن يعزل أي جزء فيه برسعة دون أن تتأثر بقية األجزاء، كا 
كان يكافئ املخلص�ني من أتباعه بقيادة »تومان«كامل، أو إدارة وحدات 

من عدة تومانات. ويرتك هلم ترصيف شئون البالد املفتوحة. 
كان يطم�ح المت�الك الع�امل. وّص أبن�اءه بإمت�ام ه�ذه األمني�ة وهو 

يموت: 
»بمعون�ة الس�اء فتحت لكم إمراطورية عظيم�ة. لكن حيايت كانت 

قصرية للغاية لتحقيق غزو العامل. هذه املهمة تركت لكم«.
إمراطوريت�ه التي تركها هلم حافزا ليكمل�وا امتالك العامل حني مات 
كانت تضم من دول العامل اليوم الصني ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايالند 

وأجزاء من سيبرييا.. ومملكة الوس وميانار ونيبال وبوتان. 
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حي�ريين أولئك الذين »متنوا امتالك الع�امل، عظاء أم جمانني؟ محقى أم 
جمرمون؟ ال أعرف. 

آخذ م�كاين يف احلافلة إىل ج�وار النافذة، وأض�ع حقيبتي عىل املقعد 
املجاور يل. 

أرسل العبارة التي كتبتها عىل هاتفي إىل رضوى.. 
»ميخواهم به اصفهان مسافرت كنم؟ صح كدة «؟

»تقدمک جيد، شاطر، أنت فني«؟
»يف احلافلة .. إىل أصفهان«.

يف مفكريت ذلك اليوم كتبت: 
»يف التاس�عة صباحا، تركت اجلبال املعمم�ة خلفي قاصدا أصفهان، 
متت�د احلقول يف أول الطريق، قمح ذهبي حت�ى األفق، بعد أن رسنا قليال 
انقط�ع القمح لتبدأ حقول الفواكه، أش�جار متوس�طة خ�رضاء، كغابات 
صغ�رية، ال أتب�ني أنواعها، وم�ن خلف احلق�ول ترتفع مداخ�ن مصانع 

الطوب.« 
ال تستمر احلقول أكثر من ساعة، قبل أن تبدأ الصحراء. 

بحر واس�ع من أمواج صف�راء ناعمة، تصنع قبابا كأجس�اد الفتيات 
النائات بعضهن خلف بعض، تفتن الساء، والطري واملسافرين. 

يظه�ر فيها ب�ني احلني واحلني نباتات صحراوية باهتة، كأهنا ش�امات 
تلك األجساد الناعمة.

ال أستطيع أن أنظر خلفي ألرى مهذان وهي ختتفي يف األفق. 
املس�افرون يف القوافل كانوا أحسن حظا مني، مل يكن حيجبهم يشء، 

تظل عيوهنم 
متعلقة بالديار حتى ختتفي سوارهيا. 

أستعيد أول وصويل إىل مهذان مع سيد جليل. 
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عنَد تل كنجنامة، كان الطريق إىل الش�الل متعرجا بني اجلبال. جبال 
خرضاء كثيفة الش�جر، ويف األودية الصغرية التي تنشأ من تقارب القمم 

بيوت معلقة. 
ال تن�رصف عيني ع�ن البيوت، تتابعها، والس�يارة ت�دور يف تعاريج 

الطريق. 
»رس عىل مهل«.

يبتسم وهو يبطئ السيارة. 
ل�و تكون ورد هنا اآلن. م�ا رأيت من يشء مجيل إال متنيت أن أعرف 

كيف كانت تراه. 
أم�أل صدري باهل�واء، وأمتنى لو كان هذا حيبس اجلال يف نفيس. ملاذا 

نشعر بالعجز أمام ما يبهجنا هبذه الصورة. 
تبدو الكلات صغرية، باهتة أمام ما أش�عر به. س�أكرر مفردات تبدو 
محق�اء ألص�ف م�ا يف نفيس. ل�ن أحتدث، لن أصف ش�يئا. مل�اذا أصف؟ 

أُلبقي ما أشعر به يف نفيس اآلن؟ ال أريد أن أشغل عنه بأي يشء. 
أغل�ق عيني، وأدع اهل�واء يترسب إىل داخيل. يمل�ؤين، من قدمي إىل 

رأيس، رويدا رويدا، وأنا سعيد به.
كم مرة جاءت ورد إىل هنا؟ 
كم مرة جاء أبو عيل إىل هنا؟

»أريد بيتا هنا«.
»اهلل يرزقنا ويرزقك. هذه البيوت غالية جدا«.

»هك�ذا اجلال يف الدني�ا، ملن يقدر عىل ثمنه. وهل يقدر س�اكنو هذه 
البيوت ما هم فيه«.

»الُفرس بطبعهم حيبون اجلال«.
»صحيح، يف أول يوم مش�يت فيه وحدي يف أصفهان لفت نظري أن 

أنوف الفتيات مجيلة، منمقة«.
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علت ضحكته وهو يقول:
»نع�م.. إيران صاحبة أعىل مع�دل جراحات جتميل لألنف. كيف ال 
تعرف ذلك وأنت طبيب، يمكنك لو كان ختصصك هذه اجلراحة أن تأيت 
إىل هنا، ولن تكف عن العمل. النساء هنا حيبون أن تكون أنوفهن دقيقة، 

وهي بدون جراحات ال تكون سيئة«.
ص�وت املاِء يف جماري الرخاِم واألطفاُل يلعبون فيه بأقدامهم يغمرنا 

ونحن نصعد الدرج.
أغمض عيني وأسمع أمنية يف داخيل تنمو ..

»أريد قلبا واسعا.. يسع اجلال يف هذا العامل«..
يسألني: 

»كيف أنت واجلوع«؟
»جائع، حتى ال أستطيع أن أرى شيئا«.

إذن نأكل حتى ترى الشالل بروح صاحية. 
الش�الل خلف األشجار العالية، أس�مع صوت هديره ونحن نصعد 

باحثني عن مطعم،
 لكني ال أرى شيئا. 

كانت املطاعم مصفوفة يف اجلزء املنبسط من األرض، ورائحة الشواء 
ُتزيد إحسايس باجلوع. 

مل يكن يف هذه املطاعم طاوالت وال مقاعد، فيها متكآت مرتفعة عن 
األرض، كل واحدة تتسع ألربٍع أو مخٍس، مفروشة بسجاد من الصوف، 

وفيها مساند، وحشايا. 
ج�اء الكب�اب اإليراين، واخلبز الرب�ري، والدوغ. ال�دوغ لبن، عليه 

توابل ونعناع أخرض.
كان ص�وت كاٍن حزين قد بدأ ينس�اب مع صوت املاء ونحن نأكل. 
إىل جوارنا كان شيخ كبري قد نصب كرسيا صغريا، وساعة وجلس بكانه 

يعزف، فاردا منديال صغريا أمامه. 
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ب�دا عليه رحلة عم�ر طويل، حتكيه�ا جتاعيد وجهه وانحن�اء ظهره، 
وصوت الكان احلزين. 

دائ�ا خترن�ا احلياة أنه ال يشء فيه كامل، لس�نا يف جن�ة عىل أي حال، 
نحن يف الدنيا، املمتلئة بالوجع، بقدر امتالئها بالفرح.

يتوق�ف حول�ه النازل�ون من الش�الل والصاع�دون إليه، يس�معون 
ويصورون، ويرتكون عمالت معدنية عىل منديله املفروش. 

باملوس�يقى تصي�ب التخم�ة بعض البط�ون، وهبا بال�كاد يعيش هذا 
الرج�ل. ه�ذا الذي خيرج الش�جن منه ب�دون تكلف، ألنه م�ادة روحه، 
وأولئ�ك الذي�ن يتكلفون كل يشء حتى الفرح، س�بعة حروف متش�اهبة 

والفرق يف القلب الذي أنطق الكان. 
تركن�ا املطع�م وأكملن�ا صعودن�ا. كان الطري�ق مبلطا وس�هال حتى 
اقرتبنا من اجلبل، انكش�ف امل�اء مرة واحدة، عال صوت�ه، وفاض برذاذه 

عىل وجهي. 
يملؤين صوت املاء، ومرأى الناس يلعبون حوله بفرح واسع، أحس 
كأين ُخلق�ت ش�يئا جدي�دا، طائ�را ال يبايل بيشء، س�وى القف�ز بني قمم 

األشجار.
أين كانت روحي، قبل أن أولد. 

أتذكر سؤال غادة، ونحن يف حديقة األزهر. »أين كانت روحك قبل 
أن تأتيك«؟

هنا، ولدت هذه العقيدة يا دكتورة، هنا األرواح حتل، وتتناسخ. هنا، 
ظن الناس أهنم 

يف اجلن�ة، فبحثوا عا يبقيه�م فيها بعد موهتم، فتخيل�وا أن أوراحهم 
ستحل يف آخرين بعد رحيلهم. 

ال أعرف أين كانت روحي من قبل.
ربا أفضل أن حتل يف طاووس فاريس ملون بعدي. 
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أسأل جليل: هل تؤمن بحلول األرواح؟
- ملاذا؟

- أفكر لو حلت روحي يف طاووس ملون.
ضحك كا مل أس�معه يضحك من قبل وهو يق�ول: إذن تصبح غداًء 

مللك من امللوك. 
- وهل قلت إهنا ستحل يف نعامة؟! 

- نعم.. يف طاووس.. امللوك يأكلون الطوواويس.
- أنت تفسد عيّل أحالمي.. 

تركته يصعد اجلبل، وبقيت أنا أراقب الشالل. حتته، وقفت ورد منذ 
ألف س�نة تغتس�ل.مل يكن حوهلا أح�د، كانت وحيدة منف�ردة، وقفت يف 
جتويف من الصخر يسرتها. مل تكن قد عرفت ابن سينا بعد. طفلة قد بدأ 

هنداها يف التكور، خترج وحيدة من بيت النار وتسري إىل الشالل. 
جتلس عىل الصخور أعىل اجلبل، تبني باألحجار بيوتا صغرية، وتظل 

تراقب املدينة حتى يقرتب املغرب فتعود. 
أمد يدي إىل املاء، أمأل به كفي. 

عذب، بارد. 
أغسل وجهي ثم أعود أملؤها ألرشب. 

وكلا رشبت، أحسست السعادة تغمرين. 
أخلع حذائي، وأميش يف املاء. 
توضأت، ثم عدت ورشبت. 

مألت كفي أغسل رأيس. 
حويل الفتيات ش�مرن س�يقاهنن فأضاءت، والنس�اء جالس�ات عىل 

حجارة اجلبل، واألطفال يرشون املاء. 
ضحكات، يروهيا ماء الشالل فتزهر يف الوجوه.

وأنا.. 
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روٌح خفيفة سمت فوق كل يشء. 
أغمض عيني، وأترك خرير املاء يرتب نفيس. 

أدرك اآلن فتنة عمر اخليام من أي يشء كانت. وحيرضين حلن رياض 
وا املؤوا كاس املنى ..«  السنباطي يف أذين »هبُّ

وأيُّ مًنى أمجُل مما أنا فيه يا عمر. 
يف ح�رضة اجل�ال، يب�دو العامل نقي�ا كا خلق�ه اهلل، ال زي�ف فيه وال 

خطيئة. 
أشعر أنه ما من دعاء ُيَردُّ هنا.

يارب
 اجعلن�ي رس�ول اجلال للع�امل. اكش�ف يل أرساره، واجعله طريقي 

إليك.
يقطُع خيايل من جديد: 

»هل نرحل اآلن«؟
»دعوين هنا، واذهبوا أنتم«

»سعيد باملكان«؟ 
كن�ُت س�عيدا كطفل صغري، ال ي�درك من الزمن إال حلظت�ه الراهنة، 

فسعادته سعادة
 ممتدة، ال يشء قبلها وال يشء بعدها. 

»نعم.. أنا سعيد ..« 
تركنا التل لنبحث عن فندق أبيت فيه. 

كان الس�يد جليل مرتبطا بأعال يف كرمان شاه، وال يستطيع أن يبقى 
معي أكثر من ذلك، ومل يشأ أن يعود حتى يطمئن إىل أنني نزلت يف فندق 

جيد. 
انتهين�ا إىل فن�دق اس�مه »باب�ا طاه�ر« أمام مي�دان الش�اعر الكردي 

العارف بابا طاهر العريان. 
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يق�ول جلي�ل ونح�ن نصع�د املق�رة: »غ�ض ب�رصك ف�إن الرج�ل 
عريان«. 

كان حول س�ور املقرة باعة كتب، ولوحات ومتاثيل. كل ما يش�رتيه 
س�ائح س�يزور َباَبا طاه�ر؛ دواوينه ودواوي�ن حافظ، ورباعي�ات اخليام 

والسعدي.
»ه�ذا الرج�ل ال�ذي ي�أكل الناس م�ن ج�واره، عاش فق�ريا ومات 

فقريا«.
يكرم اإليرانيون ش�عراء بالدهم كثريا. خصوصا أولئك الذين كتبوا 
قصائدهم بالفارس�ية. يقرؤون ش�عر حافظ يف س�هراهتم يف ليايل الش�تاء 

الباردة. يبعثها »شجريان« حية حني يغنيها.
الش�عر يف كل مكان، يف سيارات األجرة، ويف أكشاك الصحف، ويف 

حمطات املرتو، موازين الشعر تنظم حركة احلياة هنا. 
»ه�ذه قصيدة كردية.. عن الفراق« و»ه�ذه قصيدة لنظام كنجنامي« 

شاعر من أذربيجان كتب الشعر بالفارسية. 
- أنقلها إىل هاتفي؟ 

- بفرمائيد.
- ممنون. 

نف�رتق بعد زي�ارة بابا طاهر، يودعن�ي عند باب الفندق، وأنا أش�عر 
أن ما نا بيننا أكر من مس�افة اليومني اللذيرْن صحبته فيها. أجاهد نفيس 
ألضح�ك وأن�ا أصافحه. الذي ق�ال »خذ من كل بل�د حبيب«، هل كان 
يق�ّدر األمل يف عبارته هذه. وأّي إنس�ان ذلك ال�ذي يتحمل أن يتوزع قلبه 

يف البالد، وهو مقيد يف مكان واحد! 
* * *
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تابلو �شماره 5
أكم�ل اليوم وحدي، يف احلديقة أمام الفندق، وحتت ش�جرة باروتيا 
كب�رية، أض�ع الس�اعات يف أذين أس�مع »نظ�ام كنجنام�ي«: وهو حيكي 

حكاية شريين وفرهاد. 
تنت�رش ه�ذه الش�جرة كثريا يف إي�ران، عرفت بعد ذلك أن اس�مها يف 
كت�ب التصنيف العربية »ش�جرة إيران الفارس�ية« وحتت اس�مها تعريف 
يقول »إهنا ش�جرة متس�اقطة األوراق ارتفاعها ثانية أمت�ار وقطرها اثني 
عرش مرتا، أغصاهنا تنترش عىل مس�احة واس�عة وأوراقها تغري ألواهنا بني 
فصول الس�نة من األخرض يف الصيف إىل األصفر ثم الرتقايل واألمحر يف 

اخلريف.« 
كان اجل�و مجيال، ونف�يس هادئة، ل�وال غصة أحاول اإلف�الت منها، 
وحويل فتيات وفتيان منثورين بني الش�جر، ورجال وشيوخ جالسني عىل 
مقاع�د موزعة يف املم�رات، وأمامي مبارشة س�يدة عجوز، وش�يخ كبري 
جالسان عىل سجادة صغرية ومعها إبريق شاي، وعلب بيضاء صغرية. 

أطل�ت النظر إليها، كان مرآمها مؤنس�ا إىل جوار الش�بان والفتيات، 
عشاق الشجر. 

ه�ذه الس�يدة هي »س�تارة«، مدب�رة بيت ابن س�ينا، أحف�ظ مالحمها 
ألكتبه�ا. حني َكُرَت »س�تارة« جتع�د وجهها جتعدا خفيفا حول ش�فتيها 
ويف زاوي�ة عينيها. حركة يدهيا أمس�ت بطيئة قليال، لك�ن عينيها احتفظتا 
بصفائها، عينان من قزوين بلون الساء الصافية. ليس يف جسمها ِسَمن، 

كانت نحيلة أيضا.
 ربا ألين أطلت النظر ناحيتها نادتني السيدة، فهمت ذلك من إشارة 
يده�ا، تكلمت بعبارة طويلة مل أفهمها، ِخفت أن يكون معاتبة القتحامي 

جملسها بالنظر، لكن وجهها كان مبتسا، فابتسمت، وأجبت بالعربية. 
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- عريب. 
- َبِله.. باء ممدودة، والم مكسورة، بالفارسية تعني نعم. 

- بفرمائيد. 
قالتها وهي متد كفها مملوءة بالفستق. 

- ممنون. 
- چاي؟ )شاي( 

ثم أش�ارت بيدها إىل األرض ألجلس، كنت وحيدا أسعد بأي يشء 
يكرس وحديت، فجلست.

مل تتكلم، ومل يتكلم زوجها، أعّدت الش�اي، وقدمته مع قطع صغرية 
من السكر. مددت يدي أضع واحدة يف الشاي فقالت: 

- نه. 
وأشارت بيدها »ال«.. ثم أمسكت واحدة وضعتها يف فمها، ورشبت 

بعدها الشاي. 
جربت أن أفعل ما فعلت، فبقي الشاي مرا، والسكر يف فمي. 

- ممنون خانم. 
هزت رأسها مبتسمة، وابتسم زوجها. 

عدت أسمع ش�عر »نظام«، حتت الش�جرة امللونة، واستحرض عبارة 
أيب الرحيان البريوين ألنشغل هبا عا أشعر به من حنني: 

»لس��ان الُفرس لسان الشعر واملسامرة، وال يصلح ليشء آخر«.
قاهل�ا يف حرضة الس�لطان الغزنوي حمم�ود، يف أول لقاء بينه وبني أيب 
قاسم الفردويس. هذا اللقاء الذي رفض ابن سينا أن يكون فيه، قال أليب 

سهل املسيحي حني وصلت الرسالة: 
»هؤالء األمراء جيمعون حوهلم العلاء كا جيمعون الندماء واجلواري، 

وغرائب املدن البعيدة«.
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قال أبو سهل: 
- »وهل يمكن لنا العيش بعيدا عن كنف هذه القصور«؟!

- احلقيقة ال تولد عىل أرّسة امللوك. 
- »احلقيق�ة تولد يف أي م�كان، راحلة أبدا بني ال�دروب. وَلئِن كان 
رسير امللوك غري مناس�ب هلا، فأرّسة األكواخ الفقرية تقتلها قبل أن يفتح 

اهلواء رئتيها الصغريتني«.
كان�ا يف كركان�ج، أول مدين�ة ن�زل هب�ا ابن س�ينا عق�ب خروجه من 
بخ�ارى، حني وصل رس�ول الس�لطان الغزن�وي البن ه�ارون حاكمها 
يطلب إرس�ال من لدي�ه من أهل العلم والفكر واملنطق إىل غزنة. رس�الة 

ظاهرها الطلب، وباطنها األمر. فمن يملك رد طلب ألمري الغزنويني؟
يكمل ابن سينا: 

»كأنه يريد من ُكّتاب الرتاجم والسري أن يلحقوا باسمه قوهلم: وكان 
رمحه اهلل حمبا للعلم مقربا ألهله. سافر أنت يا أبا سهل، لعلك جتد يف قربه 

ما حتقق به ما ترجو، أما أنا فطبيب، حيثا مرض الناس، أداوهيم«.
يف البالط، حرض مع البريوين أبو س�هل املس�يحي، وأبو اخلري احلسن 

بن اخلار الطبيب وأبو نرص العّراق، والفردويس الشاعر. 
يقول البريوين أليب قاسم: 

»تري�د أال تظهر العربية يف ملحمتك. فتتخري ألفاظك كلها فارس�ية، 
ولو كانت قد َدَرَست«.

- »أنا أحكي تاريخ ملوك الفرس قبل اإلس�الم، س�تنتهي الشاهنامة 
ح�ني يدخل العرب املدائ�ن. ومل يكن يف لغتهم عن�د ذاك من لغة العرب 

شيئا، كا مل يكن للعرب يف حياهتم أثر«.
- »كأن�ك تريد أن تنزع الُفرس من ه�ذا البناء اجلديد الذي أصبحوا 

فيه«.
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- »بل أريد أن أدعم هذا البناء، فيقوى عىل قوته. اإلس�الم مل يطلب 
م�ن الف�رس أن يكونوا عربا. سياس�ة العرب هي الت�ي فعلت ذلك. ولو 
بقي الفرس فرسا، وهم مسلمون، لكان ذلك أوسع هلم، وللمسلمني«.

- »اهلجو بالعربية أحبُّ إيّل من املدح بالفارسية«.
- »ألنك تركي.. ولسان الفرس غريب عليك، كلسان العرب«.

- لس�ان الفرس ال يصلح إال لألخبار الكرسوية، واألس�ار الليلية. 
للحكايات وللش�عر. أم�ا العلوم فت�ام مجاهلا يف العربية ب�ال ريب. ولقد 
نقل�ت العل�وم من أقطار العامل إليها فازدان�ت وحلت إىل األفئدة ورست 
حماس�ن اللغ�ة منه�ا يف الرشايني واألوردة. وس�يعرف مص�داق قويل من 
تأم�ل كت�اب علم قد نقل إىل الفارس�ية كي�ف ذهب رونقه وكس�ف باله 

واسود وجهه وزال االنتفاع به.
يتدخل شاب ال يعرفانه يف احلديث، ظّل ساكتا خالل حديثها: 

- لقد كان الفرس أصحاب لس�ان يع�رف التأليف، لكنهم مل يؤلفوا 
حت�ى جاءهم الع�رب، وما أّلف العرب قبلهم س�طرا، لكنه�م أفادوا مما 
تعلم�وه منه�م. وكان الفرس أصح�اب دولة قد قطعت ش�وطا كبريا يف 
اإلدارة، لكنه�م مل يعرف�وا م�اذا يفعلون هب�ا، فكانت جيوش�هم حتارب، 
تكس�ب أرض�ا ث�م تغل�ب عليه�ا فتفقدها، ث�م تع�ود تردها، حت�ى جاء 

املسلمون فأصبح للدولة غاية.
- من أنت يا فتى؟ 

ُت اللغة يف بغداد عىل يد أيب  - أنا حممد بن إس�اعيل الشريازي. دَرسرْ
احلس�ني أمحد بن فارس بن زكريا. وسمعته يروي عن ابن املقفع أنه سأل 
جلس�اءه مرة: أّي األم�م أعقل؟ فنظر بعضهم إىل بع�ض كأهنم يقولون: 

لعله أراد أصله من فارس. فقالوا: فارس. 
قال: ليسوا بذلك؛ إهنم ملكوا كثريا من األرض، ووجدوا عظيا من 
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املل�ك، وغلبوا عىل كثري من اخللق، ولبث فيهم عقد األمر؛ فا اس�تنبطوا 
شيئا بعقوهلم، وال ابتدعوا باقي حكم بنفوسهم. 

قالوا: فالروم. قال: أصحاب صنعة. 
- فالصني؟ 

- أصحاب طرفة. 
- فاهلند؟ 

- أصحاب فلسفة.
- فالسودان؟ 

- رش خلق اهلل.
- الرتك إذن؟ 

- كالب ضالة. 
- اخلزر؟ 

- بقر سائمة. 
قالوا: فقل. 

قال: العرب. فضحكوا.
�َبة،  قال: »أَما إين ما أردت موافقتكم، ولكن إذا فاتني حظي من النِّسرْ
ف�ال يفوتني حظي من املعرف�ة؛ إن العرب حكمت عىل غري مثال مُثَل هلا، 
وال آث�ار ُأثِرت؛ أصحاب إبل وغنم، وس�كان ش�عر وأدم؛ جيود أحدهم 
بقوت�ه، ويتفض�ل بمجهوده، ويش�ارك يف ميس�وره ومعس�وره، ويصف 
اليشء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصري حجة، وحيّسن ما شاء فيحسن، 
ويقّبح ما شاء فيقبح؛ أّدبتهم أنفسهم، ورفعتهم مهمهم، وأعلتهم قلوهبم 
وألس�نتهم؛ فلم يزل حباء اهلل فيهم وحباؤهم يف أنفس�هم، حتى رفع هلم 
الفخ�ر، وبلغ هب�م أرشف الذكر، وختم هل�م بملكهم الدني�ا عىل الدهر، 
وافتت�ح دين�ه وخالفته هبم إىل احلرش ع�ىل اخلري فيهم وهل�م؛ فقال تعاىل: 
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ُمتَِّقنَي﴾، فمن  ِ ُيوِرُثه�ا َم�نرْ َيش�اُء ِمنرْ ِعب�اِدِه َوالرْعاِقَب�ُة لِلرْ َض هلِلَّ ررْ َ ﴿إِنَّ األرْ
وضع حقهم خرس، ومن أنكر فضلهم خصم؛ ودفُع احلق باللسان أكبت 

للجنان«.
أح�س البريوين أن هذا الش�اب إنا ُبعث ل�ه، ليدعمه، وينرصه برأي 
أشهر كتاب الفرس يف زمانه. لكنه مل جيد الوقت ليزهو بذلك عىل شاعره 

املجادل إذ كان السلطان حممود قد حرض، فسكتوا مجيعا. 
* * *

يتبدل احلديث يف خاطري، كا تتبدل صورة الطريق من حويل. 
سهل يعقبه تل، ثم واد. أفكار السفر حملقة دائا كالطيور. وإذا كانت 
الطيور حتلق عاملة ألي يشء ترحل، فاألفكار يف احلافلة ال حتلق إال قطعا 

مللل طريق صامت.
كانت الطريق قد انبسطت صحراء واسعة ناعمة، ال عوج فيها.

أخرج مفكريت، وأدون يف صفحة جديدة: 
»زرت قر ابن سينا«.

أكتبها بخط فاريس بتاء ممدودة ونون عميقة، وسني طويلة. 
تب�دو فِرَحًة بش�كلها ال�ذي كتبتها ب�ه، مل أختيل أن أكتبه�ا يوما هكذا 

ببساطة.
زرته عىل احلقيقة ال عىل املجاز.

صباح األمس كنت أقف عىل قره، أقرأ الفاحتة، وأسّلم عليه. 
»أنت تعرفني.

منذ أحد عرش سنة، وأنا أمحل اسمك. 
مل يغضبك ذلك؟ 

أنت من أهلمنيه يف ذلك احللم البعيد. 
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هل تذكر. 
مل أرك يومه�ا، مل أس�مع صوت�ك، لكنن�ي أدركت أنك كن�ت هناك، 

تراقبني حني دخلت القاعة ودرت حول الطاولة الكبرية املنقوشة. 
كان اس�مك يف ربعه�ا األول، دائ�رة حوهلا رس�وم نباتات فارس�ية، 

حينها أردت أن أبحث عن اسمي. 
درت مع الطاولة أتابع األساء املتتالية، وتوارخيها، حتى وصلت إىل 
الرب�ع األخ�ري، كان ناعا ال نقش في�ه. رفعت عيني أمج�ع صورة النقش 
ع�ىل الطاول�ة، كان جمُموُعه صورة ن�رس حيلق فاردا جناحي�ه، وحتته قمم 
األشجار العالية. نِصف جناحه األيرس واقع يف ذلك اجلزء األملس الذي 

مل ينقش بعد. 
بإصبعي متمت النقش، ظهرت احلدود عىل الغبار املنثور عىل الطاولة. 

رسمت الدوائر، واخرتت مكان الدائرة التي رأيت اسمي فيها. 
اخرتهتا لتكون عىل استقامة اسمك، وحني عدت إليك كان الكتاب 

مفتوحا. 
أنت من فتح يل الكتاب. 

مل يكن عىل الطاولة يشء حني وصلت. 
ويف الكت�اب كان�ت تلك العب�ارة التي حفظتها منذ ذل�ك اليوم: »إن 
اإلنس�ان جيهل أكثر مما يعرف، وغاية املعرفة إفادة اليقني، حتى نصل منه 

إىل مبدئ الوجود وعلله«.
وصحوت أبحث عن »النجاة« يا أبا عيل. 

واليوم جئت أبحث عنك أنت .. 
أنا أحبك.«

جاءين صوته مهسا كذلك اهلمس يف احللم: 
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وا  »اعلم أن عوام الناس إذا رأوا صورة حس�نة أو ش�خصا مزينا، حنُّ
إلي�ه وتعلق�وا به، أما خواصهم فإهنم إذا رأوا صورة حس�نة، أو ش�خصا 

وا لصانعه«. مزينا حنُّ
»وأن�ا أح�ن لصانعك يا أبا ع�يل، وأعرف فضله، وأس�أله وقد مجعنا 
هنا، أن جيمعنا مع أنبيائه يف جّنته.. الس�الم عليك، وعىل روحك الطيبة، 

ويغفر اهلل يل ولك«.
ثم قرأت اآلية املنقوش�ة عىل قره: »يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت 

احلكمة فقد أويت خريا كثريا«.
وع�ىل اللوح الكبري يف ص�در احلجرة طالعتني األبي�ات املكتوبة من 

شعره: 
از قع���ر گ��ل  س�ي�����اه  ت���ا اوج  زح�ل

ح��ّل را  گي�ت�ي   مش�كالت   مه�ه   ك�ردم  
وِحَي�ل مك�ر  ه�ر  قي�د  ز  جس�تم   ب�ريون  

أَج�ل بن�د  مگ�ر  ش�د  گش�اده   بن�د  ه�ر 
م�ن قعر الطني إىل أوج زحل، خرُت حل مجيع مش�كالت العامل إال 

املوت فإنه قَدُر البرش.
* * *
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 تابلو �شماره 6
مترُّ القافلة الصغرية أمامي، عابرة الصحراء إىل أصفهان. 

أربعة جياد قصرية، ومجل تركاين كثيف الوبر بس�نامني ُش�دت بينها 
أمتعة الرحلة التي تس�تغرق اليوم ست ساعات. كل مرحلة يقطعوهنا يف 

هنار كامل، تساوي باحلافلة سري نصف ساعة أو أكثر قليال. 
هي�ب اهل�واء باردا ع�ىل وجه ورد، فتش�عر به ناعا رقيقا، ويف نفس�ها 

اطمئنان مل تشعر به منذ سنني.
كان�ت هي آخر األربعة الس�ائرين. أمامها ابن س�ينا وأبو عبيد وعبٌد 
أرّص ع�ىل صحبته�م. موك�ب ص�غري، ال يش�به ذلك املوك�ب الذي كان 
يتقدم الوزيَر أبا عيل بن س�ينا منذ ش�هور قليلة؛ ألُف فارٍس بزينة كاملة، 

جيوبون شوارع مهذان من بيته إىل البيارستان وإىل القرص. 
يلَب�س الرجال الثالثة ثي�اَب صوفيٍة قاصدين أصفهان يس�ألون عن 
فون أنفس�هم كل�ا نزلوا خانا من  الش�يخ أيب نعي�م األصفهاين. هكذا ُيعرِّ

خانات الطريق املوزعة عىل مراحله. 
مه جفان كأهنا قباب مقلوبة، ترس�م حدوده  ح�ّد الطريق املأهول ُتعلِّ
حتى ال يضل الناس، وجتمع ماء املطر يف مواس�م املطر، أو تكثف الندى 
يف غ�ري مواس�م املطر أثناء الليل، يس�تعني هب�ا املس�افرون ودواهبم حتى 

يصلوا إىل أقرب موضع يتزودون منه. 
قالت ورد:

»يف أي يشء تفكر يا سيدي«؟
»يف هذا العامل«.

»أي يشء فيه يشغلك«؟
»من أين يأيت الرش يا ورد«؟
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س�كتت ورد ومل جُتب، كانت تعلم ما يف نفس�ه من غصة، كيف ملثله 
وقد كان وزيرا مسموع الكلمة، أن يتسرت خائفا بثياب صوفية هائمني يف 

الصحراء. 
نظ�ر إليه�ا وه�و يق�ول: »الع�امل ص�ادر ع�ن اهلل، واهلل كام�ل مجيل، 
مصدر كل خري، ألجل هذا ال يمكن أن يكون يف الكون إال اخلري. أليس 

كذلك؟«
»وما نراه من رش كإحراق النار، وإغراق املاء، أليست مجيعا من خلق 

اهلل؟«
مل جيب. 

أكملت: »أنت ترص عىل أن تصنع العامل مجيل األلوان متسق الصور، 
لكل موجود فيه مرتبته من الكال ومن اجلال. كيف يمكن أن يوجد هذا 
الع�امل خارج عقلك، وه�ذه اجليوش تقطع الصح�اري لتزهق األرواح، 

والناس ال تكف عن املكائد، والذئاب ال تكف عن االفرتاس«؟
رن���ا إىل األف�ق البعي�د، ومل ينطق. كان يس�أل نفس�ه تلك األس�ئلة 

ذاهتا. 
ما هو الرش؟ ما أصله وما جوهره؟ 

مل يقبل عقله أن الرّش صادر عن اهلل. 
كيف يصدر عن اجلميل، ما ليس بجميل. 

عاد يرتب العامل بعقله كا اعتاد. 
ين�زل من أعىل إىل أس�فل، عّله يكش�ف احلد األوس�ط مل�ا يفكر فيه. 

»اخلري، هو ما يتشوقه كل يشء، ويتم به وجوده.
هو كال كل يشء. 

كل يشء ؟! 
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نعم .. 
وتل�ك األش�ياء التي ال ت�دِرك، النار وامل�اء ال يدِركان، ه�ل يعرفان 

اخلري؟
ال !.. 

ب�ل يعرفان�ه.. ألي�س ل�كل يشء يف الك�ون أفع�ال س�واء أدرك أم مل 
يدرك. 

ومنشأ األفعال ما ركب يف اليشء من غريزة وطبع. 
كل موج�ود له عش�ق غري�زي إىل بلوغ الكال، لوال ذل�ك لظل املاء 
حمبوس�ا يف البح�ر ال يغ�ادره، وملا تصاعدت ألس�نة النار إىل الس�اء، وملا 

تطاول النبات إىل حيث يكون النور وتكون الشمس. 
ث�م يكون اخلري منقس�ا، ككل يشء يقبل القس�مة؛ خري هو مطلوب 
لذات�ه، وه�و الغاي�ة القص�وى للج�ال. وخري مطل�وب ألن�ه معني عىل 

الوصول إىل خري أعىل مطلوب لذاته. 
وذلك األخري هو ما نرحل فيه مجيعا. هو كل لذة مؤقتة ترفع اإلنسان 

إىل كاله. 
والرش؟ 

الرش انتفاء وجود اخلري. 
فال ذات له إذن، بل هو انتفاء ذات اخلري املوجود.

الرش هو غياب اخلري.
وتلك األشياء التي تبدو رشا يف ذاهتا.. كالنار؟

كل رش من جهة .. هو خري من جهة أخرى. 
النار رش من جهة، لكنها خري من جهة أخرى.

الرش مرهون بإدراكنا نحن، وال وجود لرش حمض. الرشاب، والنساء، 
وحب الرياسة. ليست رشورا، هي باألساس مسالك إىل اخلري«.
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يضيق صدره حني يذكر الرياسة.. مل تورثه إال ضيق الصدر. 
كان يف غن�ى عنه�ا، وعن نارها، كان�ت أيامه الت�ي قضاها يف القرص 

كأنا ُتظلم روحه. وتسلب منه برصه وبصريته. 
بُعَد العلم وحجبته الُسرُت. 

�َر ما قاله أليب س�هل املس�يحي حني خرجا من بخ�ارى مًعا قبل  تذكَّ
اثني عرش عاًما:

»أشعر بعامل كامل يولد يف داخيل، لكنني ال أستطيع التعبري عنه..
كم كان يعاين النبي حني يتلقى الوحي؟

هذا وهو الذي أعد اهلل نفسه لقبول ما يلقيه فيها.
أما أنت فسجني يف رشورك يا حسني. 

ويل ملن ال يتقي جحيمه بنعيمه«!!
تراقب�ه ورد وال تتكل�م، ال يشء حوهلم إال وش�يش رياح الصحراء، 

هادئة، باردة، وظالهلم التي تلقيها الشمس طويلة عىل الرمال.
بات�وا لياليه�م األوىل يف الصحراء، يبتعدون ع�ن الطريق املأهولة إذا 
ش�ارفت الش�مس املغيب، ينصبون خيامهم، ويوق�دون نارهم، وتتوزع 

احلراسة عىل الرجال منهم. 
ا يبيتون يف اخلانات املوزعة عىل  حتى إذا عروا حدود أصفهان، أمَسورْ

هنايات املراحل حتى بلغوا خان طران آخر خانات الطريق. 
يف ط�ران بق�ي هلم س�ري هن�ار واحد، حت�ل رحاهل�م بعده يف س�احة 

أصفهان. 
كان اخل�ان مزدمح�ا، يف س�احته جي�اد كث�رية، وإب�ل مربوط�ة وخفر 
حيرس�وهنا، ويف صحنه نافورة حوهلا طاوالت من اخلش�ب جيلس النزالء 

حوهلا، وفيه أشجار تظللها.
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 دهّل�م خادم عجوز عىل املطع�م، وعىل الغرفة اخلالية التي س�ينزلون 
هبا. وضعوا متاعهم فيها، واجتمعوا يف املطعم.

املطعم حجرة واس�عة، متلؤها رطوبة أبخرة الطع�ام فتدفئها، حاملة 
رائحة املرق، والبهارات. مل يسأهلم أحد عا يأكلون، وضع اخلادم أمامهم 

األطباق متتابعة، حلم، ومرق، وخبز ولبن، وسفرجل. 
أكلوا، ثم انرصفوا إىل احلجرة، يمنون أنفس�هم بقرب انتهاء رحلتهم 
التي اس�تغرقت مخسة عرش يوما. فرش�وا بسطا عىل األرض، وأشعل هلم 

اخلادم حطب املدفئة، وناموا. 
قرب الفجر صحت ورد، فرأت يف وسط احلجرة أبا عيل قائا يصيل، 
ض�وء املدفئة منعكس علي�ه، وصوت دعائه مهٌس لطي�ف، يترسب إليها 
�ن خلف�ه، حتى طلع الفجر فصلوا مجيعا خلفه، واس�تأنفوا س�ريهم  فتؤمِّ

إىل أصفهان. 
يف جامعها الكبري، صىل ابن س�ينا العرص، واس�رتاح عند س�ارية من 
سواري املسجد، ينتظر أبا عبيد الذي سار بخر وصوله إىل قرص األمري.

كانت حلقة قد اجتمعت يف املسجد بعد الصالة، وجاء شيخ جليل، 
ممتلئ اجلس�م، أبيض الوجه، عىل رأس�ه عامة كبرية، كأهنا تاج كبري، وله 

صوته هادئ، مكث حتى هدأ الناس ثم بدأ هو حديثه: 
»احلم�د هلل حم�دث األك�وان واألعي�ان، ومب�دع األركان واألزم�ان 
ومنش�ئ األلب�اب واألب�دان، ومنتخب األحب�اب واخلالن من�ور أرسار 

األبرار با أودعها من الراهني والعرفان. 
نكم�ل ما بدأناه م�ن رشح كتاب اإلم�ام احلافظ, الثقة العالمة, ش�يخ 
اإلسالم، أبو ُنعيم األصفهاين: »حلية األولياء«، عن ثاين القوم ذي املقام 
الثابت املأنوق، الذي أعلن اهلل به دعوة احلق، وفرق به بني الفصل واهلزل، 
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عم�ر الف�اروق. كان ريض اهلل عنه للدين معلنا وألع�ال الر مبطنا، وقد 
قيل إن التصوف الوصول با علن إىل ظهور ما بطن. 

ق�ال عيل ك�ّرم اهلل وجهه: ما كّنا ننكر ونحن أصحاب رس�ول اهلل أن 
السكينة تنطق عىل لسان عمر بن اخلطاب. 

وقد حدثنا س�ليان بن أمحد عن عمر بن أيب طاهر عن س�عيد بن أيب 
مري�م ع�ن عبد اهلل بن عمر عن جهم بن أيب اجله�م عن مرسور بن خمرمة 
عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم أنه قال: جعل اهلل احلق عىل 

لسان عمر وقلبه.«
قب�ل أن ينقيض الدرس، كانت ركائ�ب األمري، حمملة بثياب جديدة، 
تنتظ�ره عند باب املس�جد، مع أيب عبيد ليس�ريوا إىل حي�ث اختاروا له أن 

ينزل يف »حملة كون كبيد«. 
* * *



القاعة الثالثة

»تاالر سوم«





»كم من االأ�س���ياء اجلميلة ميكن اأن يتحقق يف اآن واحد، 
هواء عليل واآنية مملوءة بالف�س���تق و�سحن مزخرف بالفواكه 
املكتن���زة بالعافية، وماء حملى بقط���رات الورد املحمدي، 
ودفرت منهك اال�س���تعمال مليء باأ�س���عار عمر اخليام وحافظ 
ال�سريازي، وثغُر با�سمٍة ت�س���دو باأبيات فار�سية متدح جمال 

اأ�سفهان«
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)يک(
يف اخلريطة التي معي، يكون اجلرس يف آخر هذا الطريق. 

تتش�ابه أساء الش�وارع وامليادين يف كل إيران، ككل البالد التي تريد 
ترسي�ب أش�ياء بعينها يف عقول أجياهل�ا اجلديدة؛ أس�اء األئمة، وصورة 
اخلميني، والثورة اإلس�المية، وأساء شهداء إيران يف حرب العراق، كل 

هذه ثوابت يف كل مكان هنا. 
بعد ميدان اإلمام احلسني، أسري يف شارع چهارباغ عبايس، إىل ميدان 

انقالب، ثم أجتاز امليدان، ألصل إىل النهر؛ زايندة رود، النهر الولود. 
رتبت األماكن التي س�أزورها يف األيام األوىل، بحس�ب موقعها من 
الفندق الذي أنزل فيه. خترين اخلريطة أن املدينة عىل اتس�اعها تبدو قريبة 

جدا يف كل يشء. 
النهر يقس�مها نصفني، الشال واجلنوب، وأنا اآلن يف اجلنوب، بيني 

وبني النهر كيلومرت ونصف تقريبا. 
يف الدائ�رة األقرب من الفن�دق، توجد أماكن كث�رية للزيارة، منطقة 
القصور الصفوية واملتاحف، ومس�جد اجلمعة ومحام عيل قيل آقا وميدان 

نقش جهان أكر ميادين العامل. 
فضلت أن يكون النهر هو أول ما أزوره قبل أي يشء. 

أصفه�ان، كطه�ران ال تش�عرين بالغربة منذ توقف�ت احلافلة بمحطة 
املدينة. ركبت سيارة األجرة مع سائق اسمه عباس أيضا. 

قلت له : اسم عباس مشهور هنا. 
مل يكن عباس يعرف ش�يئا من االنجليزي�ة وال العربية، كنت أحتدث 
أنا يف واد، وجييبني هو إجابات كلها حول أماكن الفنادق، وأسعارها، ثم 

يبتسم وهو يكرر كلمة واحدة:
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- برادر مسلان.
برادر مسلان تعني أخي املسلم بالفارسية. 

الن�اس هنا مبتس�مني عىل ال�دوام، حتى وهم يس�ريون مرسعني، يف 
وجوههم انبساط مجيل. 

كيف كان وجه ورد؟
تبحث عيني يف وجوه كل الفتيات الاليت أقابلهن يف طريقي إىل النهر، 
العيون الواس�عة، واألنوف املنمقة والش�فاه الرقيقة ولون البرشة الذي مل 

أجد له وصفا، والذي سمى العرُب الفرَس ألجله بني األصفر.
ورد تشبههن بالتأكيد ألهنا فارسية، من مهذان، لون وجهها نفس لون 
وجوهه�ن الدافئ، وبرشهت�ا صافية كبرشهتن، وعيناه�ا بنيتان عميقتان، 

وشعرها بلون خشب شجر اجلوز املمتدة يف الطريق إىل النهر.
ختف�ي األغصان الكثيفة س�اء أصفه�ان الصافية، وجتعل ش�وارعها 

حديقة واسعة. 
وإىل النهر، مع األش�جار تنحدر ع�ىل جانبي الطريق جداول صغرية 

تسقي هذه األشجار. 
ص�وت املاء اجل�اري ال ينقط�ع هنا أين�ا رست، أهن�ار صغرية حول 

األشجار املزروعة بني األرصفة والشوارع. 
ال تفاجئن�ي أصفه�ان، رغ�م تفرده�ا يف كل يشء ... املفاجأة مربكة 
دائ�ا، ترصفن�ا ع�ن اإلدراك احلقيق�ي، وختف�ي خلفها أش�ياء ق�د تكون 
صغ�رية، ال قيمة هلا، لكنها كافي�ة هلدم احلياة حني تظهر ألهنا ال تظهر إال 

فجأة أيضا.
أصفه�ان، كان�ت كامل�رأة الفاتن�ة الذكي�ة، تت�رسب يف النف�س بخفة 
وه�دوء، دون مفاج�أة، ودون إرباك، فتظ�ل متعلقا هب�ا، ال متّلها ما امتد 

بينك وبينها الزمن. 
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ترتك لك دهشات صغرية، هتبك الفرح، وتعلق قلبك هبا. 
متاما كا يكتمل خلق اإلنسان مرحلة بعد مرحلة، وكا تنمو معارفه، 
درجة بعد درجة، ينمو حبه براعم صغرية، تغري باالنتظار، حتى يش�هد 

تفتحها يوم تتفتح زهور نرضة. 
، حتى كأين أحلق، وهواء املدين�ة يمأل صدري، حممال بظالل  أِخ�فُّ

األشجار، وعيون الفتيات السارحات، وألوان الورد املنثور.
ختتل�ط أصوات الس�يارات، بنداءات البائعني، وأص�وات األطفال، 
وثرث�رات النس�اء املارات إىل جواري. أت�رك كل يشء يتخللني، الروائح 

واألصوات وتعاقب احلركة من حويل. 
وأسأل نفيس: أليس هذا هو الفرح؟

إذن ف�أّي يشء كان�ت كل احلياة التي عرفته�ا يف الدنيا قبل أن آيت إىل 
هن�ا. وكيف س�تكون معاين األش�ياء الت�ي اعتدهتا حني أع�ود من جديد 

إليها.
الفرح، واحد يف كيمياء اجلس�د، ال خيتل�ف إن كان الفرح فرح جائع 
ح�از لقمة بعد انتظ�ار، أو فرح امتالك يشء بعد أمني�ة، أو فرح لقاء ولٍد 
بعد غيبة. لكّن من األفراح أفراحا تنبه كل مستقبالت احلياة فينا، فتكون 

أوسع أفراح يف الدنيا. 
خاط�رة ال تتس�ع يف نف�يس حتى أكون ق�د وصلت إىل املي�دان، وإىل 

النهر. 
حني عرت الطريق إىل جهة النهر، مل يعد حتت قدمي أرض. 

كنت كالطائرة التي بلغت رسعتها حدَّ الطريان، فَعَلت. 
مل يع�د اهلواء حممال بتفاصيله الصغ�رية. ال الروائح، وال األصوات، 

وال العيون. 
غابت كلها ومل يبق إال متعة االنفكاك من أرس العامل.
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يا اهلل!! 
ملاذا ال يمكننا أن نسع العامل بني ذراعينا، حني يكون بمثل هذا احلب 

والكرم. 
يا اهلل! 

طويلة ممتدة تريد لو تطول الساء. 
يا اهلل.. 

هي هذا احلضن الواسع للدنيا، حني تكون مجيلة رحبة. 
وهي احلضن الواسع لنا من ضيقها حني تضيق.

عىل لساين أجد دعاًء يلح عيّل: »اللهم، وقد منحتني رؤية هذا اجلال 
يف الدنيا، فال حترمنيه يف اآلخرة«.

أصع�د الدرج إىل اجل�رس احلجري، ذي األق�واس الثالثة والثالثني. 
أمّس بيدي األعمدة، ويف نفيس رغبة يف تقبيلها. 

تزي�د رسعة اهلواء، فكأنه حيضن وجهي يف صدره الندي. أمامي عىل 
اجل�رس أرب�ع فتيات، حيرك اهل�واء أغطية رؤوس�هن املنس�دلة بدالل عىل 

أكتافهن. شعورهن البنية تتناثر، مع ضحكاهتن يف اهلواء.
 تضي�ع الضح�كات ب�ني رذاذ املاء املبث�وث حولنا وأن�ا أقطع اجلرس 

وئيدا، وأكاد أمس أحجاره حجرا حجرا. 
»ورد« جالس�ة ع�ىل ضف�ة النه�ر األخرى، هن�اك إىل األس�فل حتت 
الش�جرة الكبرية. شهرها كش�عرهن منثور حتت غطاٍء غري حمكم، ساقاها 
ممدودت�ان ق�د عقدت واحدة ف�وق األخرى، فيها ح�ذاء ريايض أبيض، 

تتكئ بذراعيها خلف ظهرها. 
هي »ورد«! أعرفها، حتى إن مل أرها من قبل. 

قلبي يعرفها.. 
يف  ي�وم  أول  يف  ورد،  فوج�دت  ع�يل،  أيب  ع�ن  أبح�ث  »جئ�ت   

أصفهان«.
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مل يك�ن ه�ذا اجلرس موج�ودا ح�ني كان�ت ورد تعي�ش يف أصفهان. 
ُبن�ي بعد موهتا بثانائة س�نة أي�ام الصفويني. أما ورد فق�د توفيت يف أيام 

السالجقة بعد رحيل ابن سينا بعرشين سنة كاملة، لتبعث أمامي اآلن. 
- ورد؟ 

- َمنرْ ورد؟.. قالتها بالعربية.
مرت حلظة مل أنطق فيها. ماذا فعلت.. كيف تكون ورد هنا اآلن. 

»آسف«
- مافيش مشكلة.. أنا آواز.

أكرر االسم.. آواز. 
هتز رأسها: نعم.

- آ و ا ز . يعني؟
- اسم تركي معناه نغم. 

- نغم!
تبتسم.. وهي هتز رأسها باإلجياب.. 

- أنت نغم. تعرفني العربية . 
- شوية، مش كثري. وأعرف الرتكية والفارسية. أنا تركية من قونية. 
- وأن�ا تركي اهلوى منذ زمن، منذ كن�ت صغريا، ال أعرف من اللغة 
إال اسمي. كان عندنا كتاب عىل غالفه اسم »حممد الفاتح« وكنت اعتره 

كتايب ألجل »حممد« املكتوبة عىل الغالف. 
- الفاتح سلطان عظيم.. َمنرْ تعرف أيضا من تركيا؟

- سعيد النوريس.
- ال أحبه.. َمنرْ أيضا؟

مادام�ت ال حت�ب الن�وريس، ف�كل الذي�ن أعرفهم ل�ن حتبهم ألهنم 
يدورون يف فلكه.
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- أعرف عن تاريخ تركيا العثانية أشياء ليست كثرية.
- هل حتب أتاتورك؟ 

- ال. 
- ملاذا؟ 

مل�اذا؟.. ال أح�ب هذه األس�ئلة التي جتعلن�ا نحتار. مل أفك�ر من قبل 
مل�اذا ال أحب�ه. ال أحبه كا ال أحّب أش�خاصا كثريين، وأعت�ر أن الناس 

تشاركني هذا األمر! 
هذا يسٌء .. ملاذا أفرتض دائا أن مجيع من ألتقي هبم يش�بهوين يف كل 
م�ا أح�ب وأكره، حت�ى إذا بدا يشء م�ن االختالف توقف�ت ألفكر، وال 
يس�عفني تفك�ريي. أفكر كيف ال حتب النوريس وه�ي تركية حمجبة. ربا 
ه�ي حمّجبة ألهنا يف إي�ران وال متلك اخلروج بغري حجاب. احلجاب ليس 

شعبيا يف تركيا، وهو مفروض بالقانون هنا.
س�يحل يل الفيس ب�وك جزءا من ه�ذه املعضلة حني أع�ود للفندق، 
 ÜN'ATATÜRK كتب�ت:  السياس�ية  رؤيته�ا  ويف  صفحته�ا،  فع�ىل 
İZİNDEYİM وبغ�ض النظر عن كوين ال أفهم الرتكية، فاس�م أتاتورك 
»أب�و األت�راك« يمكن قراءته. وعلي�ه تكون صديقتي اجلدي�دة أتاتوركية 
اهل�وى.. وحي�ث أين عرفتها عىل احلقيق�ة وعرفت أتات�ورك عىل اخليال، 
فاحلقيق�ة أبقى يل م�ن اخليال. أما بقّية أجزاء هذه "املعضلة" فسأكتش�فها 

فيا بعد حني أغرّي أسئلتي ملا حويل. 
أجيبها: من حيب حممد الفاتح، كيف له أن حيب أتاتورك؟

ضحك�ت حت�ى أرشق وجهه�ا وهي تق�ول: وماذا يفع�ل الفاتح يف 
أصفهان؟

- يتجسس عىل الصفويني أعداء العثانيني بالطبع. 
ع�ادت ضحكتها أرحب وهي تعتدل يف جلس�تها. »مل يكن عىل أيام 
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الفات�ح صفوي�ني. أن�ت ضعيف يف التاري�خ. حكموا بع�د موته بعرشين 
سنة. »جدا« ماذا تفعل هنا، هل يزور املرصيون إيران للسياحة«؟

جدا بالعربية الرتكية اخلاصة هبا تساوي »عن جد« بالعربية العامية. 
أجيبها: 

- املرصيون ال يزورون أي مكان للس�ياحة إال نادرا، نحن عمليون، 
نعام�ل األماكن عادة بقدر م�ا متنحنا من فائدة، جئت يف عمل هنا. جئت 

أبحث عنها. 
؟ - َمنرْ

- ابن سينا وورد.. 
؟! ابن سينا، الطبيب؟ - َمنرْ

- نعم.. 
- وَمنرْ تكون ورد؟

- جاريته طبعا، وأنت ماذا تفعل تركية يف أصفهان؟
- أنا أبحث أيضا عنه؟

- ابن سينا؟! 
- ال.. جالل الدين.. 

- الرومي؟ 
- والبلخي الفاريس، حتى ال يغضب أصدقاؤنا الفرس. 

كان وجهها مبتس�ا وهي تتحدث، فس�ألتها: بالفارس�ية كيف نقول 
»ابتسامتك مجيلة«.

تع�رف  ال  أن�ت  زيباس�ت..  لبخن�دت  تق�ول:  وه�ي  ضحك�ت   
الفارسية؟ 

- قليل جدا. 
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- سأعلمك. 
- لبخندت زيباست.

- لب�خ�ن�دت زيباست. 
- صح.. زيبا يعني مجيل.. لبخند يعني ابتسام. 

- شاطرة. 
تب�دل ابتس�امها تعجبا واس�تفهاما جع�ال وجهها أمج�ل وهي تقول: 

شاطرة!! يعني إيه؟ تكرس اهلمزة جدا فتخرج الياء ضيقة رقيقة. 
- مش فاهم!

- بالعامية يعني أحسنت. 
- إنَت شاطرة.

- ال.. أنا ش�اطر.. أنِت ش�اطرة.. أما بالفصح�ى فمعناها بعيد جدا 
عن هذا. 

- يعني من الشطر الذي هو القسمة؟
- تقال للص، وملن أعيا أهله خبثا، وملن غادرهم جاحدا. 

- وتستخدموهنا للتعبري عن اإلحسان. 
- نعم.

- أنتم جمرمون. 
- من »أنتم«؟

ضحكت جذلة وهي تقول: العرب.. 
- أنا مرصي عىل أية حال.

- عريب مرصي!
- مرصي.. عريب يا آواز. 

- هل رأيت أصفهان؟
- يف اخليال فقط، مل أصلها إال من ساعة.
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- ُقم إذن حتى تراها. 
رسنا بمحاذاة النهر إىل جهة الغرب. 

قالت: هذا جرس يس و س�يه پول، سيو سيه يعني ثالثا وثالثني، ألن 
ل�ه ثالثا وثالثني قوس�ا. وهن�اك يف املنتصف، مقهى للش�اي. مثله أربعة 
جس�ور تع�ر هذا النهر. كلها ج�ددت يف العهد الصف�وي، أقدمها جرس 

شهرستان ُبني قبل الفتح اإلسالمي للمدينة. 
عىل ضفة النهر، نكون معزولني متاما عن املدينة، حيجبنا عنها غابات 

كثيفة من شجر، وورد. 
وع�ىل الرصي�ف قرب النه�ر أجه�زة تري�ض مثبتة ب�األرض، وبني 
األش�جار أصدقاء، وعش�اق وطلبة ينرشون كتبهم، ويس�تذكرون. حياة 

صغرية من اجلنة منثورة عىل بسط العشب األخرض. 
)ثالثة تذهب عن قلبي احلزن املاء واخلرضة والوجه احلسن(

- كل الوجوه هنا حسنة، من يسكن يف اجلنة، يصبح مجيال بجاهلا. 
أش�ري إىل الطلبة املجتمعني للمذاكرة، تق�ول: نحن يف أيام االمتحان 
الوطن�ي، ه�و امتح�ان كب�ري يؤديه كل م�ن يري�د االلتح�اق باجلامعات 
اإليراني�ة، وبن�اء عليه تتحدد الكلية التي س�يدرس فيه�ا. هل يوجد مثل 

هذا االمتحان يف مرص؟
- ال، عندنا فقط امتحان الثانوية العامة. 

- هذا يكون بعد امتحان السنة األخرية يف املدرسة. 
- صحيح. كيف يرى املرصيون األتراك؟

- »انتي مرصية مخارة«... 
 .... -

- كان هذا فيا مىض، اآلن غزت تركيا مرص بس�رية رجال السياس�ة 
فيها، وبمسلسالهتا أيضا، يكفينا مهند ونور وحييى ومليس!. 
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ضحكنا، ونحن نكمل س�رينا بني أش�جار كورنيش أصفهان. حتكي 
ه�ي م�ا تعرفه من تاريخ املدينة، منذ بناه�ا اليهود عىل عهد امللك كورش 
العظي�م، الذي حررهم م�ن بابل، صحبه من مل يعد منهم ألورش�ليم إىل 
بالد فارس، وحني وصلوا إىل هذه األرض، اس�تطابوا جوها، وأحس�وا 

أنه يشبه جو أورشليم، فبنوا املدينة. 
»الب�د أن جت�د امرأة هيودي�ة بعد كل حدث ملف�ت يف التاريخ، تقول 
الرواي�ات إن ك�وَرش كان�ت زوجته هيودي�ة، كا كانت زوجة الس�لطان 
س�ليان القانوين أيض�ا هيودية، وكانت بوابة األح�داث الكبرية يف تاريخ 

العثانيني. 
هذا الرجل الذي فتح بلجراد، ورودس، وهزم املجر يف معركة الزالوا 
يذكروهنا يف أمثاهلم إىل اليوم، فيقولون: »أس�وأ من هزيمتنا بموهاكس«، 
الرجل الذي قال عنه املؤرخون اإلنجليز »إن يوم موته كان من أيام أعياد 
نص�ارى أوروب�ا«. هو الذي كّف أيدي املس�لمني الترت ع�ن اإلغارة عىل 

الروس نزوال عىل طلب زوجته اليهودية الروسية »روكسالن«.
ومل يكن الروس بحاجة إال هلدنة جيمعهم فيها »إيفان الثالث« ويوحد 
صفوفهم، ثم ينتزع لقبه الش�هري »إيفان الرهيب« بمذابحه للمسلمني يف 

بالد القرم. 
روكس�الن أيض�ا هي التي أقنعت زوجها الس�لطان بتس�كني اليهود 
الذي�ن طرده�م اإلس�بان بع�د س�قوط األندل�س يف ب�الد اإلمراطورية 

العثانية.
روكس�الن ومعها الصدر األعظم زوج ابنتها مها اللذان دفعا سليان 
ليستدعي ابنه وويل عهده مصطفى من حربه مع الصفويني، ليقتله فيخلوا 
الطريق البنها س�ليم الثاين س�لطانا بعد أبيه، ثم للصفوين يف الرشق بعد 

ذلك.
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نحن اآلن يا س�يدي، نسري يف عاصمة الصفويني، التي قضت نصف 
حروهبا ضد تركيا. ما رأيك هبذه املفارقة؟

- س�خرية الزم�ن من س�اكني قبور التاري�خ. ال يشء يبقى لألبد، ال 
َمل�ك وال ُملك. ال ظ�امل وال مظلوم، اجلميع يرحلون، تاركني س�ريهم، 

ومدهنم.. نسري فيها. 
- وم�ع ذلك، يرص الن�اس عىل حتضري التاريخ، وي�ا ليتهم حيرضون 

روحه الطيبة. الناس ال حترض من التاريخ إال روحه اخلبيثة دائا. 
- ه�ي األرسع يف احلضور، ألهن�ا قلقة يف اجلحيم. أما الروح الطيبة، 

فلن ترتك اجلنة لندنسها من جديد. 
بلغنا صوت األذان، خافتا من بني األشجار، كان صوتا مجيال، ناعا. 

حتى وصل إىل عبارة »أشهد أن عليا ويل اهلل« قالت: 
- أنا شافعية. وأنت؟

- سني.. مرصي. 
- ال أفهم.

- يف م�رص نعب�د اهلل باأليرس يف املذاهب، فنحن نت�زوج عىل مذهب 
اإلم�ام أيب حنيف�ة، ونبيع ونش�رتي بمذهب اإلم�ام الش�افعي. ولو كان 
للش�يعة وج�ود كبري يف م�رص لصلينا عىل مذهبهم ثالث م�رات يف اليوم 

اختصارًا. 
رن�ت ضحكتها من جديد، وهي تقول: أمل أق�ل لك، أنتم جمرمون.. 

املرصيون جمرمون.
- هل ألقاِك غدا؟

- أغ�دا ألق�اك. قالتها بلحن أغنية أم كلثوم. ث�م تابعت: أنا أحب أم 
كلثوم كثريا. أكون يف اجلامعة صباحا، بعد الظهر نلتقي. أين ستذهب يف 

الصباح؟
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- ال أعرف بعد، املكان األقرب إىل الفندق حس�ب اخلريطة هو محام 
قيل آقا ، سأذهب إليه أوال ثم أذهب إىل چهلستون.

عب�اس  الش�اه  ح�رضة  يف  چهلس�تون.  يف  إذن،  هن�اك  أقابل�ك   -
الصفوي. 

تبادلنا أرقام اهلواتف، وعناوين الريد ورسنا عائدين ناحية اجلرس. 
يف مفك�ريت كتبت: »آواز تركية، من قونية، ال حتب س�عيد النوريس، 
وحت�ب أتاتورك، وتص�وت ألردوغ�ان يف االنتخابات وتعتر الس�لطان 
حممد خان الثاين )الفاتح( رجال عظيا.. أنا أحب تركيا، والسلطان حممد 

خان الثاين«.
* * *
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 )دو(
مل نتحدث أي كلمة منذ وصلنا إىل القرص. 

كان�ت املوس�يقى تعزف م�ن س�اعات موزعة بني أش�جار احلديقة، 
تقاس�يَم فارس�ية عىل آالت وترية، وحوهلا صوت خرير امل�اء من نافورة 

البحرية الكبرية. 
القرص هو چهلستون.. قرص األربعني عامودا. 

ترتفع األعمدة اخلشبية الدقيقة يف قاعة مساة باسمها »قاعة األعمدة« 
حتمل س�قفا مكس�وًا بخش�ب منقوش، يعكس�ها ماء البحرية الواس�عة، 
فتتضاع�ف للداخل م�ن البوابة، أربعني عامودا، ِعّلة تس�مية القرص هبذا 

االسم. 
يف احلقيق�ة ه�ي اآلن ثانية ع�رش عامودا فقط، تنعكس فتصبح س�تا 
وثالث�ني، ال أع�رف إن كانت عرشين حني بنيت، أم اختار الفرس اس�م 

قرص »األربعني عامودا« تيمنا بعدٍد حيملون له تقديرا خاصا. 
األعم�دة حماطة بصناديق من الزجاج بارتفاع قامة الرجل املتوس�ط، 
متنعني من حتسس نقوشها، أتابعها بعيني حتى تلتقي بالسقف الذي يتابع 

لة من املرايا. نقوشها، ويزيد عليها قطعا صغرية مَشكَّ
 تف�يض هذه القاعة إىل قاعة أخرى داخلية. مزينة برس�وم ملونة عىل 
اجل�دران، زخارف نباتية، وتصاوير حتكي تفاصيل حياة ملوك الصفويني 

أصحاب القرص اأُلَول.
ب�دأ بناء هذا القرص يف عهد الش�اه عباس الصفوي األول، يف وس�ط 
حديقة واس�عة، واكتمل يف عهد الش�اه عباس الث�اين. ال أعرف هل قّدر 
أنه س�يموت قب�ل اكتاله، أم ال. املل�وك ال يبنون القصور ليعيش�وا فيها، 
القص�ور ُتبنى لتؤكد ُأهّبة الدولة، وقوهتا؛ لتظ�ل دعاية خالدة مع الزمن. 



160

متام�ا كجام�ع حممد عيل الذي اس�تغرق بن�اؤه مخس عرشة س�نة، وانتهى 
بع�د وفات�ه ليدفن فيه وليتحول اس�م قلع�ة صالح الدي�ن إىل قلعة حممد 
ع�يل ألجل هذا الرمز ال�ذي ُترى مآذنه من حيث ال يمكن أن ُترى أبراج 

القلعة. 
ُأكمل بخيايل صورة القرص. أكسو النوافذ ستائر من احلرير، واألرض 
س�جاجيد من الصوف كتلك املعلقة يف متحف طه�ران، أوزع األرائك، 
واملناض�د واألرّسة، والتح�ف اهلندي�ة، ومنمن�ات الع�اج اإلفريقية عىل 

الطاوالت وأحس احلياة وهي تترسب إىل كل ما حويل.
أس�مع مهس العال والعبيد واجلواري، ُتفتح نافذة يف الطابق األول، 
وتن�رش منه�ا أغطي�ة األرّسة يف الش�مس. حُتمل ص�واين اإلفط�ار، عليها 

فواكه، وعسل وجبن وخبز. 
ويف مم�ر ضي�ق مزي�ن، عىل ج�داره ص�ورة جلاري�ة ينام س�يدها عىل 
فخذها، وهي تش�ري إىل رجل قادم أال يتحدث، أسمع مهسها وهي تقول 

للقادم: ال توقظوا سيدي، إنه نائم.
كم جارية عاشقة لقيت حبيبها خفية يف هذا املمر؟ 

يف اللوح�ة الت�ي قبلها كانت تغن�ي اجلارية لألمري، كاش�فة صدرها، 
بيده�ا دف كبري. وهو جالس ممس�كا عنقودا من العن�ب بيد، ويضع حبة 

منه باألخرى يف فمه، وأمامه طبق كبري فيه عنب وتني وكرز. 
ويف اجل�دار التايل، صوت س�نابك اخلي�ل، وأزيز الرم�اح التي مترق 
اهلواء يف رحلة صيد. وعىل اجلدار املقابل نس�اء خيضضن اللبن، ويشوين 

غزاال صيد يف اللوحة السابقة، وحوهلن األطفال يلعبون.
كان البد للعرب أن يفتحوا فارس، أوال ألجل أن أرى هذه األشياء، 
ثم ألجل أن يعرفوا شيئا من أوصاف اجلنة التي وعدها اهلل هلم. وإال فمن 

أين ألهل الصحراء أن يغرهيم وصف ما ال يعرفون.
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هتزين يد آواز برفق ألفيق من أحالمي.
»أصِغ«.. تستعمل لفظ اإلصغاء دائا للساع. أحبه منها كثريا.

كن�ا ق�د خرجنا من باب صغري إىل رشفة تط�ل عىل احلديقة، كان حلنا 
رسيع�ا صاع�دا نحو الس�اء. وفيه غناء بنغ�م رسيع. كان الغن�اء ذائبا يف 
اللح�ن فل�ن أتبني منه كلمة واحدة. قالت: »ه�ذه األبيات جلالل الدين، 

وهذا املغني هو شجريان«
- ماذا يقول؟ 

- حكاية ميالد قلبه.. يقول: 
 مرده بودم زنده شدم گريه بودم خنده شدم 

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم
كنت ميتا فأصبحت حيا. كنت باكيا فغدوت ضاحكا. 

ملا جئت دولَة العشق، رصُت دولَة اخلالدين. 
جئتهم أطلب الدخول، قالوا لست مسلسال باحلب، عد. 

عدُت مسلسال، فقالوا لست سكرانا.. فسكرت.. 
قالوا لن نعطيك جناحا.. 

وأنا ال جناح يل. 
أنا تائه بغري جناح وريش. 

يا رب أنت ضوء الشمس وأنا ظل الصفصاف. 
فاجعلني منريا، بك يا مالك امللك. 

استطعت أن أميز السالسل وامللك من األغنية.. 
يمت�د صوت�ه يف آخر األبيات وهو يقول: م�ن كرمه وعفوه أصبحت 

منريا. 
* * *
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»ول�د جالل الدين يف بلخ، مس�لم حنفي، ألب ع�امل. رحل من بلخ 
إىل مكة، ثم إىل بالد الروم السالجقة، باحثا عن احلقيقة. وحيدا يف قونية 

بلديت، يتأمل الساء حني دعاه شمس تريز: 
- ماذا تفعل هنا أهيا الصبي؟

- أبحث يف عامل الش�عر واخليال، واس�تلهم الوح�ي واجلال. أتأمل 
ه�ذه املوجودات الت�ي أوجدها موجدها فيختلط األم�ر عيّل، فال أعرف 

كيف السلوك إىل معارج احلقيقة الكامنة خلفها. 
رد الشيخ: أنا من يدلك عىل ما تبحث عنه. 

أمس�ك بيده، وس�ار به يرتقي س�اء بعد س�اء، وج�الل الدين يرق 
ويصف�و، وكلا صفا أدرك. حت�ى بلغا ما يبلغه األحياء من الفراق. رحل 

شمس تريز، صعد نورا إىل الساء، وفارقه.
عاد جالل وحيدا، بعد أن جرب حالوة األنس. 

دار يبحث عن شمس، يف كل ما حوله. يدور، ويدور ويغني مع نايه 
احلزين: 

جتل بوجهك، فإن مناي احلقيقة وبس�تان الورد. وافتح ش�فتيك فإن 
مناي الشهد الكثري. 

ص�ار دوران�ه رقص�ا، وإنش�اده ذك�را، وه�و يبحث ع�ن رس أرسار 
اجلال: 

 »إن يف يد كل واحد ُفتاتا من احلسن، وغايتي منجم املالحة ومعدهنا. 
ومها كنت

 مفلسا فلن أقبل نثار العقيق فال رجاء يل إال املنجم املتأللئ.
إىل منج�م الآليلء هتفو أفئ�دة املحبني، إن الروح التي ليس ش�عارها 

اجلال واحلب، من اخلري أال توجد«.
»كن ثمال بالعشق فإن الوجود كله عشق. ويف كل قلب وردة..«
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تكم�ل آواز: »لق�د جعل الس�اع طريق�ا إىل اهلل. كان�ت أداته لتطهري 
النفس، والس�مو هب�ا. كان نقيا يقب�ل اجلميع وال يرد أح�دا، ويف جنازته 

سار خلفه أتباع مخس ملل. كانوا مجيعا مستظلني بظله. 
أوص صفيه حسام الدين، قبل أن يموت: »ال حتزن إذا رأيتني أهبط 
يف الق�ر، فهبوط�ه صع�ود، والغروب ال يض�ري الش�مس أو القمر، فهو 
غ�روب م�ن جهة، ورشوق يف أخ�رى. وأّي حبة دفن�ت يف األرض ثم مل 

تنبت شجرة وارفة بعد ذلك«.
كانت آواز كمن تغرد، ال كمن حيكي. 

أراقب ش�فتيها، ومها يقبالن ال�كالم قبل أن خيرج، أترك صوهتا يرن 
يف أطرايف، وأحس فعله يف نفيس، تتس�ع، وكأنا تباعدت ذراهتا، وتسقي 
م�ا بينها فرح�ا. كانت متلك روحا بيض�اء، وهي تتحدث عن�ه. هل هذه 
روحه�ا، ختلعه�ا عىل ج�الل الدي�ن، أم روح ج�الل هي التي تكس�وها 

اآلن؟
أهيا الشمس، وأهيا القمر؟ 

سكتت، حني رأتني أتأملها. فقلت: ماذا تعني أحبك بالفارسية؟
- من دوستت دارم. 

قالتها بتلقائية رسيعة، ثم تبينت، فأطرقت وجهها خجال. 
رسن�ا يف حديقة الق�رص الواس�عة، عرنا جدوال صغ�ريا، عىل جرس 

خشبي، ثم دخلنا 
غابة كثيفة الشجر إىل يميننا، وجلسنا حتت شجرة كبرية. 

كانت األرض ندية، واهلواء رقيقا، مع أننا يف الصيف. 
أرادت أن تقطع صمت احلرج، فقالت: 

»كنت أظن أن التصوف مل يكن إال عالجا حلالة اكتئاب عامة أحاطت 
باملس�لمني. كانوا أنصاف تعس�اء يف عهد األمويني، ثم تعس�اء يف العرص 
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العبايس األول، ثم تعس�اء وبؤس�اء يف العرص العبايس الثاين، ثم تعس�اء 
بؤس�اء فقراء، بعد أن هنبهم الفاطميون، وس�لبوا أمواهلم حيملوها إلمام 
الزم�ان حت�ى أن إب�ل عبيد اهلل الفاطم�ي حني خرج م�ن تونس إىل مرص 

كانت تربو عن مخسائة ناقة حتمل ذهبا ال يعرف الناس حرصه.
ج�اء ق�وم مل تعجبهم حلول الش�يعة وال حلول الس�نة إلدارة األمة، 
وس�لكوا طريقا أخ�رى، اعتزلوا كل رصاع، وزكوا أنفس�هم، تعاهدوها 
بالرياض�ة ورأوا ذل�ك طريق اخلري يف الدنيا ويف اآلخ�رة. رأوا أن النفس 
املتعلق�ة باخلري ال تظل�م، وأن النفس التواقة للجال ال تظلم، وأن النفس 

الذائبة يف احلب ال تظلم. وهل تعّذب الناس إال بالظلم«.
- يشء من هذا صحيح. 

- بل كثري من هذا صحيح، هذا رأي دكتور مرصي باملناس�بة, اس�مه 
حسني مؤنس. لكنني ال أحب اعتباره »نوعا من اهلروب«.. 

- ال أعرف. لكن حتى يف أيام االنتكاسات القريبة، امتألت املساجد 
باملصلني، املبتهلني، كا امتألت اخلارات بالسكارى.. كالمها هارب من 

مرار ما حدث. 
- وهل تسوي بينها؟

- ربا نعم. 
- لي�س التص�وف امتالء املس�اجد، وال كث�رة الذاكري�ن. التصوف 
رحلة القلب إىل احلب األكمل. إهنا رحلة بناء يف احلقيقة ال رحلة انعزال 

وزهد، رحلة بناء اإلنسان، وبناء احلياة معه. 
- نعم.. 

- هيا بنا إذن.. 
* * *
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)ِسه(
 . خرجنا من القرص، وكنا جائَعنيرْ

حني أكون وحدي ال أس�تطيع إال طلب األش�ياء املتشاهبة يف أسائها 
الفارس�ية مع العربية. ال يكون أمامي مس�احة كبرية ألحترك فيها، معرفة 
البائع�ني وعال املطاعم هنا باللغ�ات األخرى قليلة جدا. ألنه ال يأيت إىل 

هنا أجانب كثريون. 
- ه�ذا أفض�ل بالتأكيد، أقصد أال يك�ون ال�زوار األجانب كثريين، 
ه�ل بنى الناس ه�ذه املدينة لينعموا هبا أم ليزورها الس�ائحون، يلتقطون 
الصور. العقل الذی تسوقه أمريكا حيب أن يرى العامل كله منتزها مفتوحا 
ل�ه، يمنح�ه هو احلي�اة حني يريد، أو يرتكه�ا جناًنا مهج�ورة ال حياة فيها 

حني يريد أيضا. 
- غريب.. أدبيات أوروبا ترى الرشق ساحرا دائا.

- وتراه بدائيا متخلفا مقموعا. يرون الرشق ساحرا، مليئا باخلريات، 
وي�رون الطبيع�ة ظامل�ة ح�ني فعلت ذل�ك. األمر قدي�م، ربا يب�دأ اجلزء 
القريب منه منذ مخسائة سنة، مع رحلة كريستوفر كولومبس إىل الرشق. 

هل لديك وقت لتسمع هذه املحارضة. 
- احلقيقة أن يومنا ميلء باملحارضات. أسمع ونحن نأكل. 

- هل مللت؟
- أبدا. وهل كنت أطمع يف صحبة أمجل من هذه. 

- إذن.. ماذا تريد أن تأكل أواًل؟
- يشء ل�ن آكل�ه يف م�رص. األس�فيداج، والس�كباج، والدوغب�اج 

ورشاب السكنجبني، واخللنجبني واجلالب والفالوذج. 
ضحكت وهي تقول: ما هذا؟ 
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- هك�ذا أحفظها، أس�اء أطعمة فارس�ية عند اجلاح�ظ. كيف كانوا 
يتداولون هذه األساء؟!

- ال أعرفها! ليت األمر وقف عند أساء األطعمة، ماذا تقول يف هذا 
نا، فاريس  َزُجوُش ُمَنمرْ البيت: لنا جلس�ان عندها وبنفسٌج وِسيرَْسنرَْرٌ واملَررْ

أم عريب؟! 
ضحك�ت من غرابة البيت، ومن كلاته التي تس�تقر فيه كأهنا عربية، 
تس�ترت بأوزان الش�عر الع�ريب. كلات كثرية أج�ادت التخف�ي يف العربية 
بقدرهت�ا ع�ىل الذوب�ان يف أوزاهن�ا، حت�ى ال تكش�فها األذن. كتاج وهي 
فارس�ية، تّوج يتّوج تتوجيا. قواعد النحو كقواع�د املنطق وأصول الفقه، 

يدخل اليشء مشوشا أول األمر، وخيرج وقد اتسق، خلقا آخر.
قالت:

- عىل أّي حال لدي اقرتاح، ألين أريد أن أريك حديقة الطيور اليوم، 
ولن يكون أمامنا وقت إن جلس�نا للطعام، لذا س�نأخذ ش�يئا رسيعا معا، 

ونذهب. ما رأيك؟
- حديقة الطيور؟! 
- نعم.. ستعجبك. 

- ال بأس. 
توقفن�ا لرشاء ساندويتش�ات »كباب تركي« م�ن مطعم قريب. يقف 
الرجل أمام اسطوانة الشاورما التي نعرفها، يقطع منه، وخيلطه بالطاطم 

واخلرضاوات. ثم يضعه يف خبز كبري.
كان كب�ريا جدا، قطعة كبرية من اخلبز، مملوءة باللحم واخلرضاوات، 

أراقبه وأسأل نفيس كيف يؤكل هذا اليشء »رسيعا«.
نركب سيارة أجرة، وتقول للسائق: باغ پرندگان. 

تتحرك السيارة ونعود نحن إىل عيون الغرب. 
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- ه�ل تع�رف م�ا ال�ذي ح�رك رحل�ة كولومب�س ناحي�ة الغ�رب 
باألساس. 

- كان يريد أن يصل إىل اهلند، معتمدا عىل كروية األرض.
- وملاذا أراد الذهاب إىل اهلند، هبذا الدوران. 

- متعة االكتشاف. 
- وه�ل يم�ول احل�كام متعة االكتش�اف إن مل يك�ن وراءها مصلحة 
أخ�رى. لقد رفض طلبه جملس الش�يوخ يف جنوة، وامللك هنري الس�ابع 
مل�ك إنجلرتا. أم�ا الذين قبلوا عرضه فهم ملوك إس�بانيا الكاثوليك. يف 

أّي سنة؟ 
- ال أعرف. 

- 1492 م.. السنة التي سقطت فيها غرناطة. 
- ربا كانت مصادفة!

- ربا.. أال يمكننا افرتاض أن إسبانيا أرادت أن تؤمن طريق جتارهتا 
إىل اهلند، دون أن متر عىل بالد الرشق املسلم.

- هل هذا صحيح؟
- س�نفرتض ذلك، لو جعلنا الس�ؤال: ماذا كانت س�تجني إس�بانيا 
م�ن الوص�ول إىل اهلند من ه�ذا الطري�ق. بالتأكيد مل يكن فرنان�دو الثاين 
مهتا بإثبات كروية األرض. كانت إس�بانيا تريد أن تؤمن طرقها، وتعزل 
الرشق املس�لم عن جزء مهم من مقوم�ات حياته، فتجارة الصني واهلند، 

كلها تقطع الطريق عر أراضيه إىل أفريقيا وإىل أوروبا. 
- ممكن! 

- ل�و حاولنا رؤية العامل يف ذلك الوقت بص�ورة مرتاكبة، ربا أمكننا 
أن نض�ع أيدين�ا عىل جزء مهم من تكوين العق�ل األورويب احلديث. هذا 

مهم بالتأكيد ملن يرحل بني العصور. 
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- نعم. 
- يف بداية األلف الثانية، ظهر ما يمكننا أن نسميه »شيطنة املسلمني«، 
أقص�د الش�يطنة املنظم�ة، س�تجد مثال أن دانتي ش�اعر إيطالي�ا قد وضع 
النب�ي حممد يف أع�اق اجلحيم يف كوميدياه اإلهلية. هناك أدلة كثرية يمكن 
رسدها، وهناك ش�واهد ثقافية وعس�كرية أيضا. املؤكد أن الرشق وأعني 
هن�ا الرشق كله، آس�يا كله�ا، كان متفوقا عىل الغرب حت�ى مطلع القرن 

التاسع عرش.
- مم.

- األوروبي�ون يضع�ون ألنفس�هم نس�با خاص�ا، فاليون�ان القديمة 
ولدت روما، وأنجبت روما أوروبا املس�يحية، وأنجبت أوروبا املسيحية 
ع�رص النهض�ة، وأنج�ب ع�رص النهضة ع�رص التنوي�ر وأنج�ب التنوير 
الديموقراطية السياسية والثورة الصناعية ونظام الدولة احلديثة ومقومات 
النهضة وتعاريف احلياة الرغدة.. سلس�لة نسب مستقلة معزولة عن كل 
يشء ك�ا ت�رى. أين موضع احلضارة املرصية القديمة من هذه السلس�لة، 
أين موضع احلضارة الصينية، أين يرد ذكر بالد فارس س�وى يف حروب 
االس�كندر، أين نظم الدول املختلفة عىل مر الس�نني، أين حتى أس�اليب 
الرفاهي�ة.. ربا جتدها متثل روافد باهت�ة يف األنظمة احلديثة لكنها ال تعر 
تط�ورا هلا.. ال�ذي أومن به تارخيي�ا أنه حيث كان اإلنس�ان، كانت احلياة 
تتط�ور، ألن حاجات اإلنس�ان الدافع�ة للبحث واح�دة، ويف كل بيئة ما 

يعينه عىل ذلك. هذا هو عدل الطبيعة.
- لكن أوروبا هي التي اكتش�فت أجزاء كث�رية من احلضارة املرصية 
القديمة. لو كان األمر كذلك، ملا اهتمت هبا. أو عىل األقل مل تكن لرتوج 

هلا. 
- أوروبا هي التي اكتشفت، وهي التي سّوقت ما اكتشفته. 
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- كان بإمكاهنا أن ختفيه عنا. 
- ومل�اذا تفع�ل ذل�ك، ملاذا ال ترتك ل�ك فرحا صغريا تنش�غل به عن 
أش�ياء أكر. تفرح أن�ت الرشقي، بأن أوروبا مهتم�ة بتارخيك، تقول لك 
إن أج�دادك كانوا عظاما، ونحن س�نعطيك أش�ياء ألجل ذلك، س�نزور 
بلدك، ونمنحك نقودا حتس�ن عيشك. أنت فقري ال تستطيع حتمل نفقات 
اكتش�اف هذا التاريخ، وال دراس�ة ما يمكن اس�تثاره به. باختصار أنت 

عقبة يف طريق كنز إنساين ثمني. 
كانت الس�يارة تس�ري يف حم�اذاة هنر زاين�دة رود، ينعطف الس�ائق يف 
أحي�اء صغ�رية قديم�ة، ثم خيرج م�ن جديد ناحي�ة النهر. كن�ا نخرج من 

املدينة العامرة إىل ضواحيها. 
- احلديقة خارج أصفهان؟!

- ليست بعيدة. معك اخلريطة؟ 
- ها هي. 

تفرد اخلريطة الصغرية التي معي، وتشري إىل مكان احلديقة. »لو رسنا 
يف النهر، لوصلنا أرسع«.

- أحب املدن التي تبنى عىل األهنار. يصبح النهر هو كل موازينها. 
- يف امل�دن اإلس�المية يكون املس�جد وبي�ت اإلمارة مه�ا امليزان، ال 
النه�ر. يف أصفه�ان القديم�ة، ويف مه�ذان ويف بغ�داد ت�دور املدينة حول 

املسجد وبيت اإلمارة .. 
- بيت اإلمارة هو الذي يستمد مركزيته من املسجد.

- سّيان .. دائا كان بيت اإلمارة متعلقا بدار العبادة، مسجدا أو بيَت 
نار قبل أن يكون يف إيران مس�اجد. ه�ذه إحدى جتارب البرش التي أثبت 
نجاحا لفرض النظام، القانون وحده ليس رادعا، والساء وحدها ليست 

رادعة أيضا، ربا ومها معا يصبح األمر أيرس. 
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- مل يكن ذلك دائا لفرض النظام. 
- ب�ل كان، انح�رف بع�د ذل�ك، هذا صحي�ح. انحراف�ه ال يعني أن 
ه�ذه العالقة بال�رضورة تؤول إىل االنح�راف، لكنه يعني أهن�ا حتتاج إىل 
موازين. بعض هذا املوازين ُوجد يف النظام اإلسالمي، نظريا عىل األقل. 
مل ُيفّع�ل إال قلي�ال، وُعطل بعد ذلك، يمكننا أن نعتر تعطيله ردة إىل زمن 

اجلاهلية. 
كانت الس�يارة قد بدأت تس�تعد للوقوف، تسري عىل أرض ترابية، ال 

صوت حولنا إال صوت عجالهتا واألحجار تقرقع حتتها. 
س�ألتها ملاذا تبدو إي�ران صامتة دائا كأهنا مهجورة، كم عدد س�كان 

إيران؟
- سبعون مليونا. 

- كثري. 
- لكنهم موزعون عىل مساحة واسعة، ضعف مساحة تركيا تقريبا. 
حديقة الطيور غابة واس�عة، حتيطها خيمة عالية من األسالك، حتفظ 

الطيور من الطريان بعيدا، لكنها متنحها احلرية يف حتليق حمدود داخلها. 
طوواوي�س ملون�ة وبيضاء، وفالمنك�و، وبط وبج�ع وإوٌز، وبالبل 

مغردة، ترسح حرة، متر بني أقدام الناس ال يزعجها أحد. 
»هنا ال مكان للتاريخ. وال للجغرافيا. يمكنني أن أبحث عن مواطن 
هذه الطيور فيا بعد.. اآلن س�نغض الطرف عن هذه اللوحة التي تقول: 

ال تتعقب الطيور، ونتعقبها«.
يف البحرية، يسبح البجع، ويف ظل شجرة تنام واحدة منهن، قد لوت 

عنقها حتى أخفت رأسها حتت جناحها. 
يتش�اجر طائرا فالمنكو، يرفعان رأس�يها عاليا، ينق�ر أحدمها رأس 
اآلخ�ر، وهلا جلبة عالية. س�اقامها طويلتان، دقيقت�ان، فيها مفصل كأنه 
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ركبة صغرية، جتعل س�ريمها رقص، ينزل برقبت�ه العالية إىل املاء ليرشب، 
حركته ناعمة، وذيله فيه محرة لطيفة. 

يبدو البط سعيدا، وهو يبعثر املاء بقدميه، ثم ينزلق سابحا بال صوت. 
أين هذا البط من ذلك السارح يف ترعة قريتنا. لو يعلم البط هناك ما يالقيه 

البط هنا من دالل، لتظاهر حتى ينال حقه أمام هذه التفرقة الواسعة. 
ٍع  ُجول�ة، بَراِجيل، برج�والت.. ال أعرف ع�ىل أي مجرْ يف احلديق�ة بررْ
َم�ع ه�ذه الكلمة، وال من أي لغة جاءت، امله�م أنه يف منطقة الراجيل  جُترْ
هذه لوحة كبرية مكتوب عليها بالعربية قول اهلل تعاىل: ﴿ولكم فيها مجال 

حني ترحيون وحني ترسحون﴾. ثم ترمجتها إىل الفارسية، واإلنجليزية.
آي�ات القرآن مت�أل كل جدار يف إيران، حتى ج�دران احلدائق. منمقة 

بخط فاريس ومرتمجة إىل الفارسية واالنجليزية معا. 
ل�و يم�أل القرآن القلوب يف كل مكان يكتب في�ه، لتغري وجه العامل.. 

وأّنى ذلك! 
كان الشجر حيجب أكثر احلديقة ونحن نجلس يف الرجولة، ودجاجة 
ضلت طريقها فلم تعد تعرف كيف خترج من متاهة األشجار هذه، تدور 
ب�ني الناس تبحث عن خمرج هلا، وكلا رأيتها أصورها، وأنا أتابعها ألرى 

كيف تترصف. 
مألين كل ما حويل أنس�ا وتذكرت ما كنت أش�عر ب�ه إذا قرأت آيات 

سورة »املؤمنون«:
ُكمرْ ِفيَه�ا َفَواِكُه َكثرَِيٌة  َناٍب لَّ ن نَِّخي�لٍ َوَأعرْ َنا َلُكم بِ�ِه َجنَّاٍت مِّ ﴿َفَأنَش�أرْ
�ِن َوِصبرٍْغ  هرْ َناَء َتنُب�ُت بِالدُّ �ُرُج ِمن ُطوِر َس�يرْ ُكُل�وَن. َوَش�َجَرًة خَترْ َوِمنرَْه�ا َتأرْ

ِكِلنَي﴾.  لِّآلرْ
املؤمنون سورة رقيقة، ربا لتشابه إحسايس حني أسمعها، وإحسايس 

اآلن تذكرهتا. 
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م�ا الذي جيعل كلمة كجن�ات، أو نخيل، أو أعن�اب تبدو أكثر مجاال 
هن��ا. 

ربا هو توافق مجال الفرد مع مجال ما حييطه. 
ُمل مجاُله حني يكون وحيدا. حتى القرآن فّرق يف استعاله  ال يشء َيكرْ
للكلم�ة فيا هو وحيد، وما هو بمش�اركة. س�مى ال�يشء اجلميل يف ذاته 
�نا، وس�مى ما تعلق بأثره يف نفوس الناس  غري املرتبط بتلقي أحٍد له ُحسرْ

مجاال. 
�نا.  قال يف العمل الصالح، ويف وصف اجلنة، ويف صورة النس�اء ُحسرْ

أما الصر والصفح وحتى اهلجران ففيه أمر باجلال. 
أود لو أسجد سجدة طويلة يف هذا املكان. 

يف نفيس خجل يمنعني من ذلك. 
أراقب الناس حويل حتى خيف عددهم، فال خيف. 

يدخلون وخيرجون. 
أغمض عيني تاركا األصوات من حويل تذوب يف حفيف الشجر.. 

ثم أعود فأفتحها من جديد.. 
ال يشء حويل هنا إال اهلل. 

»جَتىلَّ بَِا َتَشاءرْ
َسِن ُصوَرة  يرَْك َعىَل ُصوَرتَِك يف أحرْ لِّ  ِمثرَْل جَتَ

َرة« ُتُه بِالَبَياِن والُقدرْ َردرْ وُح الذي أفرْ وَرة ِهَي الرُّ َوالصُّ

وهل أملك أمام هذا احلسن أال أسجد.
وعىل األرض، أول معراج الساء.

سجدت .. وتركت نفيس كأنا تنسكب الدنيا منها. وتعلو هبا الكلمة 
﴿سبحان ريب األعىل﴾ علوا يليق بمقامه. 
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﴿سبحان ريب األعىل﴾.
وأي ع�ني ت�رى ما أرى ثم ال تفي�ض باكية تود لو يغس�ل البكاء كل 

يشء فيها. 
اللهم بحق هذا الذي أريتنيه، وهذا الذي علمتنيه.. 

أَتُكون هذه الشجرة خريًا مني..
ُكرك من يراها، وال يذكرك حني يراين.   يذرْ

أتك�ون ه�ذه الدجاجة الت�ي ما فتئ�ت تبحث عن خمرج، وأنا س�عيد 
ببحثه�ا خ�ريا من�ي، حتم�ل آي�ات قدرت�ك، وال أمح�ل إال آي�ات جحود 

اإلنسان وتكره. 
هبرْني الصفو والعفو، واألنس والرضا. 

وهبرْن�ي أجنحة أحلق هبا إليك، فأك�ون كالطري، ال أرى من العامل إال 
مجاله وقدرتك. 

يا ودود. 
* * *

عىل باب احلديقة ونحن عائدان قلت آلواز: ألجل هذا ُولِد تصّوف 
املسلمني هنا. 

ابتس�مت بس�مًة عذبة فقل�ت: تو زيباي�ى هنگامى ك�ه لبخندت مي 
زيّن. 

رن�ت ضحكتها الصافي�ة، تلك التي جتع�ل كل يشء ينري ويضحك، 
وهي تقول: تعلمَت رسيعا.. شاطر. 

واتفقنا عىل أن نلتقي صباح الغد، لنكمل ما بدأناه. 
* * *
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)چهار(
وصلُت الفندق، وقد بقي عىل موعد الِعشاء ساعة. 

يف الصي�ف تتأخر الِعش�اء يف أصفه�ان إىل ما بعد العارشة مس�اء، ال 
ن للص�الة ثالث مرات  أذان هن�اك ألع�رف به املوع�د، عند الش�يعة ُيَؤذَّ
فق�ط. للفجر، وعند زوال الش�مس وقت الظه�ر وعند غروهبا، جيمعون 

صالة النهار وصالة الليل من دون سفر كا نفعل نحن. 
كنت فِرحا و أنا أشعر أن أصفهان تتودد إيّل بأمرية تركية.

عىل اهلاتف إشارة رسالة مل أتنبه هلا: 
»ازيک. وصلت إىل الفندق. أنت بخري«؟

أقول لنفيس: املدينة التي فيها روح امرأة تفكر فيك، هي صورة اجلنة 
عىل األرض. 

»نع�م بخري، وصلت من�ذ قليل، ش�كرا لليوم اجلمي�ل والهتامك. 
سأكتب قليال قبل أن أنام، أراك يف الصباح«.

اس�تعدت حديثن�ا كل�ه، كان�ت روح آواز تت�رسب يف األش�ياء م�ن 
حويل. 

ُأعّل�م الطرق الت�ي رست فيها واألماك�ن التي رأيتها ع�ىل اخلريطة، 
أدون أساءها، ومعها الكلات التي تعلمتها يف دفرتي الصغري. 

حترض آواز يف تفاصيل ما أفعل، فأتنبه فجأة ملا حيدث.
كان يمك�ن أن يصبح لقاؤنا األول عابرا، ككل اللقاءات التي تتم يف 

السفر.
لكنها أدركتني يف قرص چهلستون. 

يف الصباح ذهبت وحدي إىل محام عيل قيل، رست منه حسب شوارع 
اخلريطة إىل القرص. اس�تغرق سريي ساعة تقريبا، أعر الشارع واجلسور 
الصغرية فوق جماري املياه ألصل إىل جهة القرص، أسري مع سوره الضخم 
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حت�ى أص�ل إىل تقاطع الطريق. ال يكش�ف الس�ور إال ج�زءا صغريا من 
احلديق�ة الكبرية، ختفي أش�جار احلديق�ة كل يشء خلفه�ا. الطريق أيضا 
مظلل�ة باألش�جار، وع�ىل األرض نق�وش تصنعها أش�عة الش�مس التي 

متكنت من التسلل عر الغصون املتشابكة.
رّن هاتف�ي وأن�ا عن�د التقاطع.. ج�اء صوهتا يق�ول: »إن�َت ِفني، أنا 

قادمة«.
انتظرهت�ا يف متح�ف التاريخ الطبيع�ي، أول قاع�ات جمموعة قصور 
چهلس�تون، حيث يقف جمس�م ديناصور كبري يف الس�احة إىل جوار بركة 
امل�اء الواس�عة، خير الناس ب�أن قصور امللوك، تس�كنها الي�وم حيوانات 

قادمة من كل حقب الزمن.
كان إحس�ايس بأنني »إنس�اٌن جديٌد« جيعلني أتلقى األشياء بسهولة، 

ورسعة.
ح�دث ذلك من�ذ وصلت إىل طه�ران، ال تاريخ ش�خي يلح عيّل، 
وال قي�ود. تركت كل يشء يف القاهرة، وجئ�ت كأين ولدت جديدا حلظة 
وصل�ت، أفتش بدهش�ة يف كل ما حويل، وكانت الدني�ا لطيفة معي، فلم 

ترين من كل يشء إال أمجله.
كل يشء مجيل ونافع. كا كان آدم يفكر يف األشياء من حوله، قبل أن 

يكون يف الدنيا تنافس، ويكون فيها رش وأذى.
مل أع�ارض فرح حضور آواز يف خاطري، كان�ت املدينة أمجل من أن 

يتحملها قلُب رجل مفرد، أو قلب رجل منهك.
وكنت أنا كليها. رجل مفرد، ورجل منهك.

ال أعلم إىل أين يمكن أن يسري األمر، ومل يشغلني ذلك. من عالمات 
القل�ب املنه�ك أال هيتم بس�ري األش�ياء. ال طاقة فيه ليدي�ر دفة يشء، وال 

حتى ليسأل نفسه أسئلة سأهلا قبل ذلك، وكانت هي سبب إهناكه. 
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يرن يف أذين صوت أم كلثوم تغني رباعيات اخليام: 
»ال تش�غل البال باض الزمان، وال ب�آت العيش قبل األوان، واغنم 

من احلارض لذاته فليس يف طبع الليايل األمان«
من جديد ُأدرك شيئا من أرسارك دون بحث يا عمر. 

»حارض يا ابن اخليام، لن أشغله بيشء «.
أخرج أوراقي من احلقيبة وأرتبها عىل املنضدة الصغرية أمام املرآة. 

كانا كتابني اثنني، تاريخ الفكر العريب، لعمر فّروخ، وتاريخ اإلسالم 
يف إي�ران لكات�ب رويس، وأوراق�ا دون�ت فيها مالحظات كثرية ليس�ت 

مرتبة، وفصوال مل تكتمل بعد من روايتي التي بدأهتا.
أرس�م خط الزم�ن الذي عاش فيه ابن س�ينا. بني عام�ي 370 ه� و 
428 ه�. جاء إىل أصفهان عام 414 ه� أي قبل وفاته بأربعة عرش عاما، 
ولقي ورد أول مرة يف مهذان، قبل فراره إىل أصفهان بحوايل عام ونصف 

تقريبا.
عىل اخلط، وحتت أس�اء املدن أكتب أساء الدول التي كانت حتكمها 
يف ذلك الوقت. س�أحتاج إىل خريطة ألختيل حدود هذه الدول، ومناطق 

التداخل بينها. 
أحتاج إىل تفاصيل أوسع يف سرية البوهييني والسامانيني، والسالجقة. 

وتاريخ اإلساعيليني، واحلياة االجتاعية يف العرص العبايس. 
ربا أجد ش�يئا عن احلياة العقلي�ة واالجتاعية فيا كتبه أمحد أمني، يف 
ضحى اإلس�الم. أتذكر ثورة صديق ذكرت اس�م أمحد أمني أمامه، وهو 
يق�ول: ه�ذا املعت�زيل، ال تأخذ منه ش�يئا. املعتزلة يقولون بخل�ق القرآن. 
ضحكت يومها كثريا من صورته وهو يتحدث. ألئن مدح الرجل املعتزلة 

يف مقال صار معتزليا.
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وهل بقي يف الدنيا معتزلة يقولون بخلق القرآن اليوم، ليقول هو به. 
»كم نحمل من أوزار الذين سبقونا بغري علم«.

»لقد مضت بيننا وبينهم س�نون طويلة، رحلوا بأخطائهم، وبقيت يف 
كتب التاريخ مع سيئاهتم مآثرهم«.

دونت العبارة يف مفكريت، وتركت الدكتور عمر فروخ يرحل يف فكر 
ابن س�ينا ش�ارحا رؤيته هلل وللعامل، مقارنا بينه وبني س�ابقيه من املسلمني 

ومن غريهم حتى غلبني النعاس فنمت. 
* * *
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)پنج(
»وصلنا إىل »نقش جهان« ثاين أكر ميادين العامل«

مل أنتبه حتى قالت آواز هذه العبارة. كنا نتحدث ونحن نسري. قطعنا 
الطريق يف نصف ساعة من ميدان اإلمام حسني إىل هنا.

ماذا أفعل اآلن؟ 
كان امليدان كله إىل يميني. أعرف ما سأراه من الصور التي مجعتها قبل 

أن آيت إىل هنا. هذا امليدان حتديدا كنت أضع صورته خلفية جلهازي. 
س�يكون يف مواجهت�ي إذا نظ�رت إىل اليمني مبارشة مس�جد الش�اه، 
الذي أصبح حيمل اس�م مس�جد اإلمام، وإىل يمينه قرص عايل قابو، قرص 

الضيافة يف العرص الصفوي، وإىل يساره مسجد لطف اهلل. 
كيف يمكنني االحتفاظ بدهشة املفاجأة، وجوجل قد أفسدها عيّل. 

ال أعرف.
أجّرب عىل خوف.

أغمض�ت عيني، والتف�ت ألراه مرة واحدة. كنت كم�ن رأى حلا، 
فاس�تيقظ فوجد نفس�ه فيه حقيق�ة، يمد يده يلمس كل الص�ور التي كان 
يراها يف حلمه، فيجدها يف يده، يطبق عليها أصابعه غري مصدق، فترشب 

يده إحساسه هبا، وترسي حتى يشعر بطعم احلجر يف نفسه.
أمامي امليدان.. حديقة واسعة بطول نصف كيلو مرت. 

أين أنت يا عمر. 
اخلياُم، هو الرجل الذي حفظ اسم عمر حيا يف إيران. 

القلب قد أض�ناه عشق اجلال
والص�در قد ضاق با ال يقال
يارب هل يرضيك هذا الظمأ
وامل��اء ينساب أم��امي زالل
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متر بجوارنا عربة جيرها جواد، حيملني صوت أقدامه إىل الوراء سنني 
بعيدة. وسنابك اخليل تطرق األرض صاعدة إىل القرص. ضيوف ووفود، 
واملوسيقى تعزف يف القاعة العليا، ذات اجلدران املجوفة، ال خيرج صوهتا 

إىل الساحة حتى ال يزعج العباد واملجاورين يف املسجد. 
- قبل الصفويني كان هنا ميدان حيمل نفس االس�م.. صورة العامل.. 
لك�ن عباس الصفوي هو من أعاد بن�اءه عىل هذه اهليئة، ليفوق بعاصمته 

عاصمة العثانيني. 
- ال أس�تطيع أن أصدق أن كل هذا اجلال، بناه جمرمون!! أال يمكن 

أن يكون كل هذا التاريخ قد ُبني عىل ضاللة؟
- ال تغ�رك ضخام�ة التاري�خ ع�ن دقة النظ�ر فيه. أليس�ت هذه هي 
نف�س العلة التي أرشك هبا قوم نوح، وه�ل كانوا إال خملصني لصلحائهم 

متمثلني ألمرهم. 
- ال أع�رف.. لكن.. مم.. أملرْ تس�مع جدران ه�ذا القرص املؤامرات 
التي كانت تدبر للنيل من األتراك، وهم مشغولون بصد القوات الصليبية 
الت�ي كان�ت ترتصد هل�ذه األم�ة. أملرْ يعلو يف هذا املس�جد س�بٌّ لصحابة 
رس�ول اهلل، أملرْ يتحول يف هذا املس�جد املذهب الش�يعي من مذهب قائم 
ع�ىل احلج�ج والبح�ث واملناظ�رة إىل ف�وىض توق�ظ يف الع�وام عواطف 
عمياء، ألجل رصاع س�يايس. ث�م أين هم العثانيون وأي�ن الصفويون.. 

رحلوا مجيعا.. رحلوا.. مل يبق أحد.. الذي بقى هي اجلراح فقط.. 
- وهذا امليدان اجلميل.

- ال أس�تطيع أن أصّدق، كيف كانوا يريقون الدماء عىل بعد فراسخ 
من هنا، وهم 

يشيدون هذه اجلنة.
- هل نملك حمو كل هذا؟

- ال.
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ن عليك إذن فقد رحلوا بدمائهم. وترك�وا لنا جنات وعيون،  - َه�وِّ
»كذلك وأورثناها قوما آخرين«.

- قوما آخرين.. ثم أنش�أنا من بعدهم قرونا آخرين.. وأنشأنا بعدها 
قوما آخرين.. وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم. ملاذا 

ال يقرأ الناس القرآن.
- ويف التأويل مندوحة يا صديقي. 

- هو هذا العقل املغرور، حتى حني يتعامل مع كالم اهلل. 
- هذا الذي نحن أمامه هو مسجد الشيخ لطف اهلل. ولطف اهلل رجل 
ج�اء م�ن لبنان إىل هنا، من ميس اجلبل إىل طوس، ليعينه الش�اه الصفوي 
خازنا للمشهد الرضوي، ثم رحل إىل قزوين، وملا احتلها األوزبك دعاه 

الشاه إىل أصفهان وبنى له مسجدا ومدرسة إىل جواره. 
- املساجد يف بالدنا كثرية.. وال معنى هلا!! 

* * *
تركنا التاريخ، يرحل حي�ث يريد، وأكملنا جولتنا يف امليدان، نبحث 

يف الفن الذي فيه فقط. 
ي ما أفكر فيه، لكن ما رأيته س�اعدين عىل  مل يكن س�هال ع�يّل أن ُأنحِّ
ذل�ك. صعدن�ا إىل ق�رص ع�ايل قابو، حت�ى بلغنا قاع�ة املوس�يقى، كانت 
التجاوي�ف يف نق�وش الس�قف واجل�دران موزع�ة بانتظ�ام لتوفر صدى 

مناسبا للعازفني، أما األساطري التي تروى عن القاعة فتقول إهنا 
كانت حتفظ املوسيقى وقت عزفها وتعيدها للشاه إذا جلس فيها بعد 

ذلك مع ضيوفه. 
 جتولن�ا بعد ذلك يف بازار أصفهان، بني األحجار الكريمة، والبخور 
واألقمش�ة، وصورنا مسجد الشاه. ال أحب دخول املساجد التي حتولت 
إىل مزارات س�ياحية، تصيبني باحلزن والكآب�ة، أو كا تقول آواز »ُأصبح 
حمزونا« وقد كان املسجد خاضعا للصيانة والرتميم، فخرجنا منه برسعة، 

لنجلس عىل مقهى قريب يف امليدان. 
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طلبن�ا م�ن الس�اقي أن حيمل لنا الش�اي إىل احلديق�ة، واخرتنا مقعدا 
حجريا أمام النافورة. 

قالت: معك أغنية عريب؟ 
ِمُعك؟  - نعم.. طبعا.. ماذا ُأسرْ

قّلبت اهلاتف أبحث عن أغنية تكون كلاهتا العربية واضحة، فجاءت 
يل من بني األغاين أغنية أميمة خليل »أنا رح سميك«.

قلت : هذه أغنية مجيلة، لكنها ليست بالفصحى. عامية لبنانية. 
- أنا أفهم قليال.. أسمع إليسا، ونانيس.

- نانيس تعلم األتراك لغة العرب.. يش اهلل يا نانيس. 
- يعني إيه؟ 

- يش اهلل تس�اوي »م�دد« عند العارفني، تقريب�ا.. أظن أصلها طلب 
)يشء هلل(.. هذه عامية مرصية. 

- طيب.
غنت أميمة: 

»أنا رح غنيك.. ألنه صويت باقييل عالمة
أنا رح سميك.. ألنه اسمك أحىل من األسامي.

بدي تناديني.. باسمي تناديني.
بدي تنادي.. ولو ما حتاكيني.

اسمي ع صوتك بيضوي إيامي«.

كتبت معاين الكلات: رح = س�� أو س�وف. غنيك = ال أعرف، ربا 
س�أغني ل�ك، وربا س�أغنيك وتكون صورة ش�عرية.. ب�دي = أريد، ع 

صوتك = بصوتك. بيضوي = ينري.
قرأت الكلات، وجربت أن تضعها يف مجل. 

»أنا رح أذهب إىل اجلامعة«
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- رح أذهب؟!.. ال عامي وال فصيح.. رح روح.. سأذهب.
- نعم.. رح روح.

- فل.
- أنا معي أغنية لنانيس، نصغي معا ثم ترشحها يل. 

- نصغي.
يف نق�ش جه�ان، وعىل مس�مع من التاري�خ، ومن مل�وك الصفويني 
ومؤامراهت�م، وص�ورة اخلمين�ي الت�ي ُأقحمت ع�ىل املب�اين حولنا، ومن 
الش�يخ لط�ف اهلل ال�ذي ترك لبن�ان منذ ق�رون ليدفن يف أصفه�ان، فأتاه 

صوت نانيس من لبنان مغنيا: »أنا يليل بحبك وحدي أنا.. «
- يعني إيه برِْريَدك؟

- يعني عاوزك!
- يعني إيه عاوزك؟ 

- أريدك بالفصحى.. 
تكمل نان�يس: »اهلوى يا حبيبي اهلوى أرسار.. حرية وغرية وش�وق 
ونار. تس�أل كيف بغار عليك.. وقلبك علم قلبي يغار. الدنيا بتحىل وأنا 
وي�اك.. غري عمري بلحظة هواك.. ما كان قلبي بيعرف حب.. وال عنده 

غايل لوالك.. «
كتبت هلا معاين الكلات فقرأهتا وصفقت بيدها وهي تقول: 

- اآلن أصبحت أمجل.. أنا أصبحت مرسورة.
- برخوردار شدن. 

تتابع�ت األغني�ات، م�ن نان�يس إىل أم كلث�وم الت�ي تعلمه�ا اللغ�ة 
الفصيح�ة. واللهج�ة املرصي�ة. مل يكن ص�وت أم كلثوم متجانس�ا مع ما 
حولنا يف احلقيقة، كأننا ركبنا مس�جد أمحد بن طولون مثال يف وس�ط هذه 
الس�احة. أو كبجعة بيضاء ب�ني طوواويس ملونة زاهية. لذا غريته رسيعا 
إىل غ�ادة ش�بري لتبعث ال�روح يف القصور م�ن حولنا نغا، عربيا س�احرا 
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وهي تغني: يل حبيب عش�قه ذوبني.. ش�غل القلب س�ناه والنظر. رس�م 
احلس�ن عىل أعطاف�ه.. صورا فتانة تتل�و صور.. س�احر العينني واللحظ 

وكم.. طاب يل يف ضوء عينيه السفر.
هنا رّقت أصفهان، وفاضت حسنا، وامتألت آواز حالوة، حتى كأهنا 
روٌح صافي�ة لكل يشء مجيل حويل، للنغم، وللهواء العليل، وللس�حاب 

العابر يف الساء، وطاب يل يف ضوء عينيها السفر. 
وأي سفر.

�ن العامل من حولنا، نتمنى ل�و نعانقه. وحني  قل�ت: حني يفيض ُحسرْ
نعجز، نعانق حبيبة ختترصه.

قالت ساخرة: 
- هنا يف امليدان، يصبح عناق احلبيبة، عناقا للس�جن يا عاش�ق حسن 

العامل. 
�ُت ضحك�ة طويل�ة. فقال�ت: املرصيون مش�هورون بحس�ن  ضحكرْ

الكالم.. واألتراك بحسن الفهم. 
قلت:

- م�ن ال يعش�ق يف أصفه�ان آث�م يف كتب ال�ورد الس�بعة، وليس له 
توبة.

- وما كتب الورد السبعة هذه؟ 
- ال أعرف. بالتأكيد هم أمم عديدة مثلنا، وهلم كتب، ولكتبهم غاية 

واحدة، وطرق شتى.
- حقا؟
- نعم.

- وما غايتهم؟
- أن تتآخ�ى األرواح.. ي�ا ش�قيق ال�روح ال ت�رح دم�ي.. فعروقي 

تشتهي فيها تقيم.
- نزور غدا معبد الورد إذن، لتسجد هناك وتقرتب، وجتاور إن شئت.
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- معبد الورد؟!
- باغ گلها.. حديقة الزهور.. البد أنه املوضع الذي نزل فيه الوحي 

عىل خاتم أنبياء الورد.
- ماذا بقي مل يبن له الفرس حديقة، أو متحف؟!

* * *
يف الصباح عند البوابة احلديقة كانت تقف هي ومعها فتاة أقرص منها 

قليال. قالت: »هذه صديقتي آفاق«.
كان�ت آفاق يف وجهها س�مرة خفيف�ة، قد لوحتها ش�مس أصفهان، 
عيناها واس�عتان، وفمها واس�ع أيضا، ترتدي ثوبا أس�ود إىل ركبتها حتته 
بنطلون أس�ود، وتغطي ش�عرها، إال تلك اخلصلة التي يشرتك اجلميع يف 

تركها حرة، بغطاء مثلها أسود.
قلُت:

- عباسية يف كل ثياهبا، ال يف العامة فقط.
قالت: وأنت معارض من أتباع احلركة اخلرضاء.

ضحكت�ا، ومل أكن قد فهمت فقال�ت آواز ترشح يل: املظاهرات التي 
خرج�ت يف االنتخاب�ات املاضية، معارضة للحكوم�ة كانت جتعل اللون 

ون فيك فاحذر!  األخرض شعارها. سيشكُّ
عرنا بوابة احلديقة، وهي تكمل تعريف صديقتها: 

»آفاق شمس، من أصفهان، وتدرس معي يف نفس الكلية يف طهران، 
تدرس املاجستري يف تصوف بن عريب«.

- عباسية.. تدرس تصوف ابن عريب، وعثانية تدرس تصوف جالل 
الدين.. 

- وفاطمي يدرس طب ابن سينا، وفلسفته. 
- لس�ت فاطمي�ا أبدا ولن أك�ون.. وال مملوكيا، وق�د ال أكون عربيا 
أيض�ا. ربا مرصي، ليس متام�ا.. أنا الذي ال أصل له. يف مرص هناك مثل 
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يقول »للش�حاذ نصف الدنيا« فألي يشٍء نَس�بَ نفس�ه انتسب. وأنا كل 
هؤالء معا. ومسلم جتمع الكل. 

- صح. 
قالت آفاق: أنا سعيدة بأنني عرفت صديقا من مرص، أنا أحب مرص 
كثريا، وأحب أن أسمع الشيخ عبد الباسط، وغلوش، )قالتها بغني كأهنا 
ق�اف( وأمتنى أن أتعلم قراءة القرآن يف م�رص. هل يمكن للفتاة أن تتعلم 

قراءة القرآن يف مرص، كا يقرأ الشيخ عبد الباسط.
قالت أواز: آفاق صوهتا مجيل، تغني أم كلثوم بدقة.. هي التي عرفتني 

عليها. 
- صحيح؟

- نعم.. 
- أظ�ن أن ذلك ممكن، يف مس�ابقة من فرتة قريب�ة برتكيا كانت هناك 
فت�اة مرصية متثل م�رص يف التالوة. كان�ت تتقن املقام�ات، وتقرأ بطريقة 

رائعة.. وصوهتا مجيل، اسمها سمية الديب، معي تسجيالت لتالوهتا. 
- حقا. ال يمكن هذا للفتيات يف إيران. 

- تعايل إىل مرص إذن، وأنت تقرئني يف اإلذاعة. 
- يف مرص يمكن للفتيات أن خيرجن بغري حجاب؟

- نعم.
- ليس جيدا!!

- احلجاب كثري عىل أّي حال. نسبته مرتفعة جدا. 
- هنا، ُتوقِّف الرشطة من ال ترتدي احلجاب. تدفع غرامة. 

ن ُبدورا وانتقبن أهلة وِمس�ن غصونا والتفت�ن جآذرا.. فأي  - س�فررْ
يشء جيدي احلجاب إذن. 

ضحكت�ا.. وأكمل�ت آفاق: وأطلع�ن يف األجياد بال�در أنجًا جعلن 
حلبات القلوب رضائرا. 
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- شاطرة.. حتفظني الشعر. 
- هذا أليب القاسم عيل بن إسحاق البغدادي. 

ضحكت أنا هذه املرة، وأنا أش�عر أنن�ي أقف أمام راوية من راويات 
العرب ال أمام فتاة فارسية، تدرس التصوف، وتسمع أم كلثوم. 

قلت: مل أكن أعرف إال البيت األول. 
- أنا أحفظ شعرا عربيا كثريا: 

حُمَرك الكل أنت القصد والغرض

 

وغاي���ة ماهل�ا إن قس���تها عرض
م�ن كان يف قلبه مثق����ال خردلة
س��وى ج�اللك فاعلم أهنا مرض

 هذا البيت أعرفه.. البن سينا. 
كّنا جلوًسا يف قوس واسع من الشجر قرب هناية احلديقة، فيه مقاعد 
مهذب�ة من س�يقان أش�جار مقطع�ة. اعتدلت ه�ي يف جلس�تها، وفردت 
ظهره�ا، ليخ�رج صوهتا مرتنا كأنا تعلمت إلقاء الش�عر من حداة اإلبل 

يف القوافل: 
ي�ا َأصَفه�ان ُس�قيِت الَغي�َث م�ن كثب

َوَأوط�اين َأوط�اري  جمم�ُع  َفَأن�ِت 
يب ِك  بِ��رَّ ُأنِس�يُت  ال  َواهلَلِ  َواهلَلِ 

خراس�ان َأق�ىص  م�ن  ن�تُ  مَتَكَّ َوَل�و 
جُمَت�ِم�ع َوالَش��مُل  ّياِمن�ا  أِلَ َس�قيًا 

إخ�واين ُق�رب  م�ا خاَنن�ي يف  َوالَده�ُر 
هِب�ا الغن�اُء  ط��اَل  إذ  ديم�رَت  ذك�رُت 

ي�ا ُب�ع�َد ديَم�رَت م�ن َأب�واِب جرجان
صفق�ت هلا حني انتهت. كانت األبيات تنس�اب ناعم�ة، برنة عالية، 
ولكن�ة حت�ول حرف العني مه�زات مرسوق�ة، وجتتهد يف إخ�راج الضاد، 
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والواو صحيحة فتظهر كأهنا ارتفاع طفيف يف أرض منبسطة. 
قال�ت: ه�ذا للصاحب بن عباد، وزير فخر الدول�ة البوهيي. البد أن 

تعرفه أيضا، ألنه معارص البن سينا. 
قلت: وأنا أيضا أحفظ شعرا عربيا، وأنشدت: 

الراِصِد الَرقيِب  ِمَن  احَلياُء  لوال 

 

باِل َنقدًا  ُمهَجتي  َم  َتَسلَّ َمن  يا 

 

بِرامِحي َوَلسَت  َتقُتُلني  َعيناَك 

 

ما َبَعُض  َلَك  َبدا  َأما  ِفداَك  َنفيِس 

َمقاِصدي َأجلِّ  ِمن  َقصَدَك  َعلت  جَلَ

 

َمواِع�دي بِاللقاِء  َف  َوَسوَّ َثَمٍن 

 

بَِعائِدي َوَلسَت  ُيمِرُضني   وََه�واَك 
َشواِهدي َعيلَّ  َكُثَرت  َوَقد  ُأخِفي 

بدا عىل آواز الغضب وهي تقول: أراك رصت ش�اعرا، وقد عرفتك 
باألمس طبيبا مؤرخا، أم تلك عبادة الورد يف هيكله. 

قلت: 
َتِعُض ِك من َخَجلٍ حلسنِها املحِض بدُر التمِّ َيمرْ رْ وغادٍة من بناِت الرتُّ
ِب قد َنَقُضوا باتترْ تديُر ُسالفًا لو تديُر عىل أهل العفاف به للتورْ

- من بنات الرتك أم من بنات الفرس؟.. والوزن واحد ال ينكرس. 
- لتكن من بنات اهلند، والوزن باق أيضا. أليس لكل حسنه، وعشق 

اجلال فريضة.
- يف دين الورد؟!

- بل يف دين اإلسالم.. وعندي لذلك أدلة. 
تدخل�ت آف�اق يف احلديث: »ب�ا يک دس�ت دو ُهنُدوان�ه نميتوان بر 

داشت«.
فضحكت آواز معها، وأنا أنظر مستفها. 

- يعني ال يمكن أن حتمل بطيختني بيد واحدة. 
- بطيختني!! أّي لغة هذه. أحفظ مثال أمجل: »الربيع ال يكون بوردة 

واحدة«. 
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ضحكت آواز وهي ُتكمل: لكنه ال يبدأ إال بوردة.. 
أكلمن�ا جتولنا يف احلديق�ة، نصّور الورود، والبحرية الواس�عة، وعىل 

اهلاتف أرسلت آواز رسالًة، قالت: »عىل فكرة.. آفاق شيعية«.
نظرت إليها، فغمزت بعينها وهي تقول: 

»حتى تثوب إىل رش�دك ،، عش�ق اجلال فريضة؟!!« قالتها بسخرية 
فقلت: 

- ه�ذا كالم ج�الل الدين صاحب�ك، ليس كالم�ي. أم تراك كفرت 
بالرجل.

- قال يف كل قلب وردة، ومل يقل يف كل قلب حديقة ورد. 
- بل قال مستودع احُلسن..

- هذا صاحبك ابن س�ينا، الذي كان مولعا بالنس�اء، ال جالل الدين 
الذي كان مولعا بالساء. 

- ويف النساء باب الساء يا نغم، حتى اسأيل ورد.
- ومتى ألقاها، ألسأهلا؟ 

- س�تبيت مع�ك الليلة فاس�أليها. أحرضت معي ما كتبته وس�أتركه 
معك.

- جًدا.. هذا مجيل. هل انتهيت؟
- ال.. 

- سأقرؤه الليلة كّله. 
تركنا احلديقة عند العرص، وعدنا إىل جرس »يس و س�ه پول«، لنفرتق 

هناك. عىل أن نلتقي يف طهران حني أعود، وتعودان. 
* * *



القاعة الرابعة

تاالر چهارم





واأعيانها،  املدن  اأعالم  من  م�سهورة،  عظيمة  »مدينة   ...
ي�رصفون يف و�سف عظمتها، وهي ا�سم االإقليم باأ�رصه. قال 
بل�سان  البلد  االأ�سب  الأن  مركب،  ا�سم  اأ�سبهان  ابن دريد: 
الفر�سان،  بالد  يقول  فكاأنه  الفار�س،  ا�سم  وهان  الُفر�س، 
طولها  الرابع،  االإقليم  اآخ��ر  يف  اجلبل  نواحي  من  وهي 
حتت  درجة  وثالثون  �ست  وعر�سها  درج��ة،  وثمانون  �ست 
اخلطاب  بن  عمر  فتحها  ال�رصطان،  من  درجة  ع�رصة  اثنتي 
يف �سنة 24ه�، وُن�سب اإليها من العلماء ما ال يح�سى، من 
اإال  يعرفون  فال  ن�سبهم  على  غلبت  جماعة  اأئمتهم  اأعيان 
االأولياء  �ساحب حلية  اأبو نعيم  باالأ�سبهاين، منهم احلافظ 

املتوفى �سنة 430ه�«.
معجم البلدان
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اأ�شفهان
»ج�اء صب�اح أصفهان صامتا ك�ا اعتادت املدينة من�ذ رُضب حوهلا 

احلصار. 
خلت الشوارع من املارة، ومن البائعني.. ال نداءات، وال مساومات 

وال شجار. 
كل يشء س�اكن، حت�ى الطي�ور يف البي�وت كتم�ت صياحه�ا، كأنا 

أصاهبا ما أصاب املدينة من وجوم. 
مت�ر الرياح ع�ىل الطرقات ف�ال جتد ما حتمله س�وى ال�رتاب وأوراق 
الش�جر. تلقيه�ا رسيع�ا أم�ام واجهات املح�الت اخلاوية الت�ي حتطمت 

أخشاهبا، وبقيت مفتوحة. 
مل تكن هذه الصورة س�وى ظاهر املدينة فقط، أما قلبها فقد بقي حيا 
ينقبض وينبس�ط بحوارات تدور مكررة يف املساجد، واخلانات واملقاهي 
واحلام�ات، يقطع هبا الناس ليايل احلصار الطويلة. كانت هذه احلوارات 
كافية لإلبقاء عىل جذوة احلياة يف نفوسهم. كانت دليلهم عىل أهنم مازالوا 

أحياًء، وقادرين عىل اإلدراك.. وعىل احللم. 
يع�رف اجلمي�ع أن غاي�ة ه�ذا احلصار هي إس�قاط ي�د البوهييني عن 
املدين�ة وضمها ملا حت�ت يد الس�الجقة األتراك، لكن أح�دا قط مل يعرف 
مدينة كان القصد من حصارها إسقاط أمري وإقامة أمري مكانه َسِلم أهلها 
وخرجوا جمرد ش�هوٍد ع�ىل دوران الزمان وتقلب ال�ُمل�ك. إذرْ كان دأُب 
ال�ُمُلوك الذي ال يعرف أحٌد له تفس�رًيا، أهنم إذا دخلوا قرية أفس�دوها، 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة، كأهنم ال يزحيون ُملكا سابقا، بل يطمسون حياة 

سابقة بكل ما فيها. 
يف املقه�ى جلس احلّكاء عىل دكته، أمامه كتابه املفتوح عىل حامل من 
اخلشب، وبقي ساكتا ال يتحدث. مل تعد حكاياته قادرة عىل تسلية الناس، 
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وحتى إذا استبد هبم السأم من أحاديثهم التي مل تكن حُتّرك من الواقع شيئا 
وطلبوا منه أن يقّص عليهم شيئا من حكايات رستم ال ينطلق لسانه. 

أي حكاي�ات يمكن أن تقال لن تكون س�وى خيان�ة لكل خائف يف 
املدينة يرتقب ما س�يحدث. يقول »بعض احلكاي�ات حمرٌم كاخلمر، حني 
يك�ون هروبا من احلارض إىل اخليال. وهل اخلمر إال طمُس احلارض، عىل 

حساب اخليال«.
حوله الرجال عاقدو الس�يقان ع�ىل دكك مرتفعة من األرض، حتتها 
جتاويف صغرية وضعوا فيها أحذيتهم. وأمامه مبارشة يكون باب املقهى 
الذي يترسب منه نور الطريق، تعينه املش�اعل التي خّفف الساقي عددها 

توفريا للزيت الذي شح مع طول احلصار. 
مالك املقهى رجل طويل، عىل رأس�ه عامة صغرية، أقرب للقلنسوة 
منها للعامة، ش�عره منس�دل عىل كتفيه، أس�ود فاحم، وله ش�ارب كّث 

يغطي شفتيه، موصول بلحية طويلة تصل إىل رّسته. 
رغ�م هذه الصورة فإن ما بقي باديا من مالمح وجهه مل يغطه الش�عر 
كان ُينب�ئ ع�ن نفس لينة، يؤكدها صوته الذي خي�رج هادئا ناعا ال غلظة 

فيه إذا حتدث مع أحد. 
كان جموس�يا، كا تق�ول هيئته، َيُزمُّ الرشاب بص�وت عال إذا رشب، 
ت�زوج صغ�ريا ألن زرادش�ت حيب املت�زوج عن الع�ازب، وه�و متدين 
يذهب إىل بيت النار بانتظام، وال يعادي أحدا من أهل األديان األخرى، 
حتى املسلمني الذين استولوا عىل أرض أجداده كا يوصيه الكهنة دائا. 
حاف�ظ عىل املقهى مفتوحا خالل أيام احلص�ار وإن كانت املؤونة فيه 
قليلة. يقول إهنم ح�ارصوا مدينتنا، ومل حيارصوا أرواحنا. فا الذي يمنع 
اجتاع الناس إذن، لعل س�اعة أنس تنري م�ا أظلم يف النفوس وُتذهب ما 

هبا من وحشة.
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اجت�اع األنس كان رسيع�ا ما ينقلب إىل لقاء سياس�ة ونقاش فيا متر 
به املدينة من أحوال، يس�مع كل يوم احلوارات نفسها. ينقسم احلارضون 
ع�ادة إىل فريق�ني، يظ�الن يف مناوش�ات احلدي�ث حت�ى يق�رتب الفج�ر 

فينرصفوا، ليغلق هو مقهاه ليوم جديد. 
- ستكون أصفهان حسنة احلظ إن فتحها السالجقة وزال عنها ملك 

هؤالء البوهييني.
- بل ال يشء س�يتغري، س�يذهب ملك ش�يعي، ويأيت ملك سني، كا 
ذه�ب من قبل ملك جمويس وجاء ملك مس�لم. وال ت�زال أصفهان تغري 

حاكمها، وهي ال تعرف فرقا بينهم. 
- الناس ال هتتم بدين امللك، لو كان عادال. 

- وهل هناك ملك عادل؟.. »وما ُيَلّقاها إال ُذو حظ عظيم«.
- ال أح�د منكم يفهم ما يريده هؤالء األتراك، ال عدل وال ظلم، إنه 
الطم�وح املجرد. حيلمون ب�أن يملكوا بغداد. األس�اطري التي يتداولوهنا 
حتكي أن ملكهم رأى يف نومه أنه يبول نارا يتلظى منها رشق العامل وغربه، 

ومفرسوه قالوا له إن ذريته ستملك أطراف األرض. 
- طم�وح املل�وك ال حرج فيه.. وه�ل حيرك املل�وك إال الطموح، ما 
من قائد خرج يقاتل بس�يفه إال وله يف نفس�ه طموح خيصه.. رغبة يسعى 
إليه�ا.. وما من أحد تبعه إال وله حاج�ة أيضا.. هل حيمل الناس حياهتم 
عىل أكفهم ويلقون هبا يف األودية والفيايف إال من أجل رغبة قوية.. لتكن 
ه�ذه الرغبة ما ش�اءت.. حياة الدني�ا أم رضا الس�اء.. ال هيمني وال هيم 
أح�دا مادام�وا لن يع�ادوا الن�اس يف حياهتم.. لي�أت من يريد بن�اء دولة 
قوية يرثه�ا أبناؤه من بعده، وليكن عادال ب�ني الناس، قائا بمصاحلهم.. 

وسيظل األمر له وملن يريد ما بقوا كذلك.. 
- ومل؟ أال يستطيع الناس احلياة بغري دول وأمراء؟ ماذا يفعل األمراء 
س�وى جباية الرضائ�ب، وتبديدها عىل ملذاهتم، وع�ىل حروب ال تعود 

علينا بيشء؟
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- لن تصمد أصفهان كثريا، مل يبق هلم يف فارس إال هذه املدينة وإقليم 
اجلبل. وبغداد ليس�ت بعيدة عن أحد؛ الن�رص يغري بالنرص، وهؤالء قد 
نه  طل�ع نجمهم، واخلليفة العب�ايس خيلع امللك ألي قوي يطرق بابه ويؤمِّ

عىل عرشه! 
- اخلليفة العبايس!! وهل له من األمر يشء، لن يرتكهم امللُك الرحيم 

ملك البوهييني هناك حتى يفسدوا عليه ملكه. 
- ل�ن يك�ون بمق�دوره أن يفع�ل ش�يئا، الن�اس يف بغداد قد س�ئموا 
حك�م ه�ؤالء الديامل�ة. مل هتدأ بغداد من�ذ دخلوها من الفت�ن، إن مل خترج 
الفتن هناك من املس�اجد، خرجت من ثكنات اجلنود. إهنا مدينة تتنازعها 
الطوائف الدينية والعس�كرية. لقد ظن الدياملة أن املدينة التي ال هتدأ فيها 
الفتن، تصبح س�هلة القيادة، العراق قلق متمرد يف غري أيام الفتن، فكيف 

وهو يعاين من كل ما يعانيه اآلن. وهذه صنيعتهم، سُيؤَتون منها.
- أس�وأ ما قرره اخلليفة العبايس هو منصب أمري األمراء هذا، لو أنه 
ي�درك أي ب�اب فتحه للوقيع�ة والتنافس، وهو يظن أن�ه يزيح عن كاهله 

عبء احلكم، وحيتفظ بأهبته. 
تتك�رر العبارات بأش�كال خمتلفة وعىل ألس�نة خمتلف�ة، يزيد عليها يف 
مس�اجد أهل الس�نة ما فعله البوهييون من فتن وتنكيل هبم، ويزيد عليها 
يف أروق�ة الق�رص ما منحه البوهيي�ون ألصفهان من اس�تقرار وأمن وأهبة 

وجالل. 
يف الصب�اح ح�ني خرج�ت »ش�ريين« إىل الس�وق، مرت ب�كل هذه 
العبارات يف طريقها، ويف دكاكني الباعة الذين خلت أوعيتهم من السلع 

وامتألت باحلكايات. 
تزهر احلكايات عند الفرح وعند القلق وعند اخلوف. 

كان�ت تع�رف تط�ورات األخبار م�ن زوجها س�ليان، إذا ع�اد آخر 
اليوم. 
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حيكي هلا عن اس�تعدادات اجلنود عىل الس�ور، وع�ن املصابني الذين 
يصلون إىل البيارستان، وعا يتداوله الناس من لقاءات بني أئمة مساجد 

السنة وبني طغرل بك يغرونه بدخول املدينة. 
ال أح�د يع�رف إن كان�ت هذه اللق�اءات تتم يف احلقيق�ة أم يروج هلا 
أتب�اع القرص ليزرعوا الفتنة بني الن�اس. مع أن هذا ليس زمان الفتنة، أي 

يشء يمكن أن جينيه القرص من فتنة كهذه سوى التعجيل بزواله.
كانت قد وصلت إىل أبو س�عيد احلطاب، دكانه ضيق، عىل بابه كومة 

من أخشاب مقطعة، وقطٌع من أبواب، ونوافذ وأعمدة، ومتاثيل. 
- غ�اب صبِيُّك عنا أس�بوعا يا أبا س�عيد، ومل يصلن�ا حطب، وليس 

عندنا زيت. 
- مل يع�د يف املدين�ة حط�ب وال زي�ت، ول�ن يس�تطيع أح�د اخلروج 
ليحتطب. مل يبق لنا إال أخش�اب البي�وت والدكاكني التي هجرها أهلها، 
وأثاثه�ا. وحتى هذه لن تكفي إال أياما قليلة، ربا تكون دكاكني الوراقني 
ه�ي مصدر الدفء يف الش�هور القادمة. ماذا جت�دي الكتب، حني يرشف 

الناس عىل املوت من الرد. 
ب�رد أصفهان ق�اس، جيمد املياه يف اآلنية، والدم يف العروق. لو ش�حّ 
وق�ود التدفئة من املدينة فه�ذه عالمة هنايتها، والطري�ق مل يزل طويال إىل 

الصيف.
تركت احلطاب وسارت إىل سوق الوراقني، مضت سنوات عديدة مل 

تدخل هذه السوق، منذ تويف سيدها قبل سنوات. 
كان�ت ت�زور الس�وق بانتظام قبل ذل�ك، م�ع ورد أو وحدها، حتمل 
رسائل سيدها إىل بائعي الكتب والنُّساخ، أو حتمل منهم ما يرسلونه إليه 

من كتب يكون قد طلبها. 
م�ات س�يدها قب�ل أن ت�رى املدينة ه�ذا احلص�ار الذي هيدد س�وق 

الوراقني بأن تتحول إىل سوق للوقود. 
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السوق هادئة، كسائر املدينة ليست فيها حركة، أصوات طرق خفيفة 
لعال التجليد، أو لبائع ينفض الرتاب عن كتبه. 

- أنت شريين؟!
- نعم.

- رمحة اهلل عىل أيب عيل. مل ير ما حيدث يف املدينة. 
- ربا مل يكن ذلك ليسوؤه. 

- ال أعرف.
- ربا مل يكن ليهتم باألساس. 

- سمعت أن الناس ستستعمل الكتب وقودا هذا الشتاء. 
- لن حيدث ذلك، سُتسّلم املدينة خالل أيام. األمري منصور مل تعد له 
طاقة للدفاع، ومل يعد معه من ينرصه. والقرص مزقته املناوش�ات. غدًا أو 

بعد غد يتسلم املدينة أمري الرتك.
كان واثق�ا م�ن حديثه، ومل يب�د عليه يشء من القل�ق، كأنه هو من ال 

يعنيه األمر. 
- وماذا سيفعلون بنا؟

- ال يشء ي�ا ابنت�ي، يف كل املدن التي نزهلا األتراك كان نزوهلم خريا، 
مل يبيحوا املدن جلنودهم كا يفعل الغازون عادة. هذه مهذان حتت أيدهيم 
من�ذ أكث�ر من عرش س�نوات. وهذا األم�ري، كان بإمكانه أن تظ�ل املدينة 
حتت يده، لو مل يثر غضب طغرل بك، فيخطب له عىل املنر أحيانا ويعود 
خيط�ب للملك الرحيم أحيانا أخرى، كا يفع�ل املنافقون. ماذا يملك له 
املل�ك الرحي�م اآلن؟! تعبت أصفهان يا ابنتي م�ن مثل هذه املالك ومن 
ه�ؤالء املل�وك، ه�ذه املدينة مكتوب هل�ا يف التاريخ أن تكون س�يدة مدن 
الع�امل، مزهوة فوقهن بس�حرها ودالهلا، وهؤالء املل�وك ال أعني هلم وال 
قلوب ليدركوا ذلك. أما هي، فس�تظل طاوية أرسارها، تبحث عن ذلك 
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الفارس الذي يضع تاج املدن عىل جبينها، فتكشف له املكنون منها.
مل تطل ش�ريين البقاء يف الس�وق، اش�رتت كراس�ات فارغة، وحمرة 
م�ن زجاج منقوش، وضعتها يف الس�لة التي كانت معها، ومش�ت ناحية 

النهر. 
مضت شهور مل تر فيها النهر، مع أنه قريب.

مل تتأخ�ر عنه من�ذ نزلت أصفهان. متر عليه يف كل مرة تذهب فيها إىل 
السوق، ترتك ما معها وتظل مبحرة عىل سطحه حتى يغسل قلقها الدائم، 

فتعود.
لقيت سليان أول مرة عنده. 

كانت تعرفه من قبل، تلميذ من تالميذ أيب عيل. وجدها تقف وحيدة 
عىل ضفة النهر فحدثها. 

أنست له، حتى مر اليوم ومل تشعر. 
حك�ى هو عن أبيه وأم�ه، وعن دروس الطب التي بدأها مع ش�يخه 

الرئيس ابن سينا. 
أم�ا هي فكانت تس�مع، وعينها ترحل يف وجهه اهل�ادئ كوجه النهر 

أمامها.
محل هلا أشياءها وسارا معا إىل بيت أيب عيل. 

س�ارت تكم�ل طريقها إىل النه�ر، تلقي أذهنا للمدين�ة التي أضحت 
تتمن�ى هناي�ة احلصار عىل أي�ة جهة، ال هيت�م الناس بمن يك�ون صاحب 
املدينة اجلديد، الشباب ينتظرون أن خترج املدينة من ثوب إىل ثوب، ومن 
جه�ة إىل جه�ة، ينتظرون اجلديد ال�ذي ال يعرفونه. الش�يوخ يرون أن ما 

حيدث فتنة أملت ببالد املسلمني. 
تس�مع دعاء شيخ كبري عند أول اجلرس، يبيع الفستق واجلوز، »اللهم 

انرص املسلمني«.
- عىل من ينرصهم يا شيخ؟
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- عىل أنفسهم يا ابنتي. 
النهر، واس�ع، حترسه احلقول الرحبة، واألشجار الباسقة، وتعرايش 
املراكب، واسرتاحات الشاي، وبيوت السمر، وجرس شهرستان احلجري 

القديم. 
يشهد النهر عىل سنني املدينة، منذ بناها اليهود حني جاؤوا مع كورش 

األكر ملك األمخينيني.
فتح كورش بابل وحرر اليهود، بعد مخسني سنة من تدمري بوختنرص 

م اهليكل وسبرْيهم وآخر ملوكهم صدقيا بن يوشيا. ململكتهم، وهدرْ
س�مح هلم ك�ورش بالعودة، وإع�ادة بناء اهلي�كل. فع�اد أكثرهم إىل 

فلسطني، وصحبه إىل بالد فارس فريق مل يشأ العودة. 
يف طريقهم رأوا أرض أصفهان. 

ٌل، وحشيش�ها زعفران. يس�قيها هنر زاينده  ٌل وذباهبا َنحرْ حجرها ُكحرْ
رود، وترف حوهلا روح بيت املقدس.

سيصفها احلجاج بعد ذلك بعرشة قرون لواليه وهرام فيقول له: »إين 
اس�تعملتك يا وهرام عىل أصفهان، أوسع اململكة رقعة وعمال، وأكثرها 
خراج�ًا بع�د ف�ارس واأله�واز، وأزكاه�ا أرض�ً�ا، حشيش�ها الزعفران 
وال�ورد، وجبله�ا الفضة، وش�جرها اجلوز والل�وز، والك�روم الكريمة 
والفواكه العذبة ، وماؤها الفرات ، وخيلها الصافنات اجلياد، أنظف بالد 
اهلل طعاًم�ا ، وألطفه�ا رشاب�ًا، وأصحها ترابًا، وأوفقها ه�واء، وأرخصها 

حلًا، وأطوعها أهاًل، وأكثرها صيدًا.« 
وس�ُتميس يف عهد وهرام هذا أقّل أرض اهلل خراجا. فيدركه رس�ول 
احلجاج من جديد: »إّما إنك ترسق املدينة أو ال حتسن إدارهتا، فإن كانت 
الثاني�ة ف�زد وتعّلم، وإن كانت األوىل فأي�م اهلل لتبعثن إيّل خراج أصفهان 
كل�ه وإال جعلت�ك طوابي�ق ع�ىل أب�واب مدينته�ا، فاخرت لنفس�ك أوفق 

األمرين أو رد، والسالم«.
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نزل هبذه األرض اليهود ،ألقوا فيها بذرة مدينة مل تزل تتسع ،نزل هبذه 
األرض اليه�ود، ألقوا فيها بذرة مدينة مل تزل تتس�ع، وتكر، وتتزين كلا 

امتد هبا العمر، عروًسا زّفها أبو موسى األشعري ألمري املؤمنني عمر:
»قد فتح اهلل علينا أصفهان«.

هجره�ا اليه�ود ح�ني جاءه�ا املس�لمون، مل يطردهم الع�رب، لكن 
أكثرهم نزح إىل الشال، ناحية بحر اخلزر.

روى هنرها كل اجليوش التي غزت بالد فارس. 
عس�كر عىل ش�اطئه جنود اإلس�كندر، ورشبت منه خيل طغرل بك 
وَقبرْل�ه وقف عليه فخر الدولة البوهيي مع وزيره الصاحب بن عباد، يعيد 

ختطيط املدينة. 
ينب�ع »النهر الولود«، من عني ديمة، ويس�افر م�ن الرشق إىل الغرب 
حت�ى ينتهي إىل بحرية گاوخوين، غرب أصفه�ان. يعر فوقه جرس قديم 
بن�اه ملوك الفرس الساس�انيون، وجدده البوهييون، وه�و اآلن قائم عىل 
قواعد منبعجة من احلجارة املرصوفة يف النهر، فوقها أقواس معقودة، كل 

قوسني جمموعان عىل قاعدة واحدة. وله بوابتان، يف كل طرف واحدة. 
يضاء اجلرس بمصابيح الزيت، وتضاء األقواس أيضا، فيبدو يف مساء 

املدينة وأنواره معكوسة عىل املاء كأنه جرس متأللئ من الذهب. 
من�ذ ج�اء احلصار مل يعد يضاء، يكتفي الع�ال بمصابيح متفرقة تبدد 

ظلمة الليل. 
سارت شريين بمحاذاته حتى وصلت إىل حجرة صغرية، كأهنا عش 

عىل غصن شجرة 
م�ن كثرة ما حييطها من أغصان حتجبها عا حوهلا. قر صديقتها التي 
اخت�ارت أن تدفن هنا ع�ىل ضفة النهر، يف املكان ال�ذي كانت جتلس فيه 

دائا، مع أيب عيل.
»أري�د أن أذوب يف ه�ذا النهر يا ش�ريين، أريد أن يرسي جس�دي يف 
أوراق ه�ذه األش�جار. وأري�د أن ُأبعث مثل ش�جرة احلري�ر، التي تقف 
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هناك، حتمل أزهارها العطرة، غري عابئة بيشء«.
ذاب�ت ورد ك�ا أرادت يف النهر، حتى إن كل ش�جرة يف هذه الناحية، 

هي من زهر روحها. وتظل حتمل عطرها نرضة طوال الشتاء.
ذابت ورد يف النهر، وذاب معها قلب شريين.

»اشتقت إليك يا ورد«.
»دمل برات تنگ ميشه«.

بالعربية والفارسية يا حبيبتي. 
أع�رف أين تأخرُت عليك، لكنك حتا س�تعذرينني حني أخرك عا 

أخرين. 
»ورد« الصغرية تبلغك السالم.

نعم، عمرها اآلن شهران. 
تأخَرترْ يف املجيء، مل أكن متلهفة عىل طفلة أكون س�بب وجودها يف 
هذه الدنيا الصاخبة. مل أمتنى طفلة إال لتحمل اسمك. فأظل أنادهيا به يف 

كل حني.
أنا لن أنسى اسمك أبدا، لكنني أريد من الدنيا أال تنساه أيضا. 

س�أعلم ورد الصغ�رية حيات�ك يوم�ا يوما، س�تحفظها من�ذ أن تبدأ 
الكالم. س�أكتبها هلا حتى تعرف أي اس�م عظيم حتمله. وس�أوصيها أن 

تعلمه ألبنائها.
سأقول هلا هذه ورد التي علمتني ما هي احلياة، وكيف تكون. 

ورد التي كشفت يل أرسار األرض وأرسار الساء. 
لست حزينة عىل ذهابك، ألين أعلم أنك اآلن سعيدة معه هناك.

روحك وروحه، حتلقان يف كل يشء هنا.
لن أتأخر عليك بعد اآلن يا حبيبتي، سيزول احلصار قريبا، وستعود 
احلي�اة إىل ش�وارع املدين�ة، ويع�ود األطفال يلعب�ون، والع�ال والصاغة 

والنساخ واملزارعون، واملغنون. 
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س�تعود للحي�اة روحها الت�ي فارقتها. هذه املدين�ة ال تدين ألحد إال 
للحياة ذاهتا، لفتنتها ومباهجها.

 مكثترْ شريين، تناجي ورد حتى قارب اليوم عىل االنتصاف، حكت 
هل�ا عن س�ارة وحياهت�ا، وحكت هلا عن زوجها س�ليان، وع�ن عمله يف 

البيارستان. وعن السيدة ستارة مديرة البيت.
»قلت يل يوم تزوجُت سليان: »إن املرأة يوضع ُحّبها يف قلب زوجها 
يوم يعقد عليها، وكذلك هو يوضع حَبه يف قلبها، ثم مها ينميانه بعد ذلك 
أو يبددان�ه. وتظل حياهتا طيبة ما حافظا عىل املودة والرمحة التي وضعها 

اهلل هلا«.
س�ليان رج�ل طيب، غري أن�ه منذ بدأ احلصار وه�و رسيع الغضب، 
كث�ري الوج�وم. »ورد« أخرجت�ه قلي�ال مما هو في�ه. يقيض وقت�ا طويال يف 

اللعب معها. 
ستارة ترتك يل غرفة املكتبة، وال تسمح ألحد آخر بدخوهلا. تساعدين 
فيها س�ارة، نرتبها كا كنت تفعلني، ونمس�ح الرتاب عنها وتس�ألني هي 

عن كل يشء بالتفصيل. 
مؤخرا، بدأت أميل عليها وهي تكتب.

 من�ذ أن حتركت ورد الصغ�رية يف داخيل، وطرقت بيدها جدار العامل 
من حوهلا، وأنا أمتنى أن أترك هلا احلكايات مكتوبة.

س�تارة هي التي عرضت عيّل ذلك، كانت أرسع مني يف تعلم الكتابة 
العربي�ة، رغم أهنا جاءتنا متأخرة. أنت من عملها الكتابة يا ورد. علمتها 

ألمليها حياتك.
بدأت شريين الكتابة يف املحرم من عام 432، جتلس لتميل عىل سارة 

بانتظام كل يوم بعد أن خيرج زوجها إىل عمله يف بيارستان املدينة. 
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بقي البيت بعد وفاة أيب عيل بن س�ينا، يضم كل س�اكنيه الذين كانوا 
في�ه، مل يغ�ادره منهم أح�د. هك�ذا أوص ووقف عليهم ضيع�ة له كانت 

تكفي ما حيتاجه البيت من تكاليف. 
أصبحت ورد هي س�يدة البيت، واحتفظت ستارة بعملها مدبرة له. 
وتناث�رت الفتي�ات يف احلياة، تزوج�ن مجيعا بعد أن أعتقه�ن أبو عيل قبل 

وفاته. 
تغري شكل البيت فلم تعد تقام فيه الدروس ومل يعد يقصده أحد من 
طلبة الش�يخ، سوى بعض أصدقائه املقربني، يطمئنون بني احلني واآلخر 
ع�ىل من فيه. ومع رحي�ل أكثر الفتيات عنه، كل من تتزوج ترحل، كانت 
احلياة تنس�حب ش�يئا فش�يئا من البيت، حتى جاء اليوم الذي رحلت فيه 

ورد هي أيضا، كأنا ال مكان هلا يف العامل بعد غياب ابن سينا.
توفي�ت يف مس�اء أول أي�ام رمضان، نف�س اليوم الذي ت�ويف فيه ابن 

سينا، وبعده بعام كامل.
* * *
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»بسم اهلل الرمحن الرحيم.. 
أما بعد فإن لكل خملوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيال، 
واهلل وّقت لألمور أقدارها وهيأ إىل الغايات سبلها، وعلم الناس إذا مهوا 
باخلري أن يعزموا، وإذا عزموا أن يتوكلوا، وقد مهمت أن أميل ما كان من 
حيايت أنا »شريين بنت روزيبيه«، منذ نزلت أصفهان، أحَفُظه البنتي التي 

أضاء وجهها أيامي بعد أن أظلمت منذ رحلت عني سميتها »ورد«.
فباس�م م�ن خلقنا مجيع�ا فتعارفن�ا عىل أرض�ه، وبع�ث إلين�ا أنبياءه 
ليجمعن�ا هب�م حول�ه، فاجتمع من س�مع وتف�رق من ط��م�ع، ُأميل هذه 
احلكاي�ة لس�ارة، الفتاة الرومي�ة التي كانت آخ�ر من انضم إلين�ا يف حياة 

سيدي أيب عيل احلسن بن سينا. 
مات سيدي قبل أن يدخل السالجقة أصفهان. 

وقبل أن حتارصها الرايات الزرقاء، والنرس ذو الرأس�ني عاما كامال، 
خلعن�ا فيه أخش�اب مس�جد »جومي�ه« لتدفئنا يف ش�تاء بدا أل�ن ينقيض. 
صدهتم اجلبال والسور الضخم، وفرق األمري املنترشة عىل أبراج السور. 
مل يس�تطيعوا اقتح�ام أي م�ن البوابات االثني عرش يف الس�ور، حتى 

سلمها هلم األمري منصور ابن عالء الدولة. 
دام احلصار عاما كامال، بدأ يف املحرم وانتهي فيه. 

مل يكن األمري ببس�الة الس�ور الذي بناه أب�وه. كان القرص قد أضعفته 
املكائد والدسائس واخليانات، وكانت املدينة قد أهنكها تسلط القرص عىل 
كل يشء فيها، ومل جيد األمري من يس�عف املدينة التي يرتبص هبا األتراك، 

بعد أن سقطت هلم خوارزم كلها، والري ومهذان.
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مك�ن الس�الجقة لدولته�م يف ب�الد الغزنوي�ني، ويف أكث�ر أرايض 
البوهيي�ني، اس�تولوا عىل ال�ري وجعلوه�ا عاصمتهم، ومل يب�ق هلم حتى 

تكتمل بالد فارس حتت رايتهم إال أصفهان، وإقليم اجلبل. 
ويف أصفه�ان، كان األم�ر خمتلط�ا، فت�ارة خُيط�ب عىل املن�ر للملك 
الرحي�م، مل�ك البوهييني يف بغداد، وتارة خُيطب باس�م ملك الس�الجقة 

طغرل بك. 
سئم األتراك تردد األمري وخطبائه، وساعدهم قبول اخلليفة العبايس 
الضعيف لوجودهم، ومنحه مباركته يف هذا العام. رضبوا حصارهم عىل 

املدينة، التي كان أكثر سكاهنا ينتظرون قدومهم، ويرحبون به. 
وم�ع امتداد احلصار، وتش�بث ب�ن كاكويه بملك�ه املتهالك، عصف 
اخلواء بأسواق املدينة، حتى مل يعد يف خمازن الغالل ما يطعم الناس شهرا 
آخر، وقطعت كل الطرق، ومسالك اجلبال التي كان يستعملها التجار يف 

هتريب الطعام إىل املدينة. 
ال يفس�د القم�ح يف أصفهان ول�و خّزن عرشين س�نة. ويظل اللحم 

فيها أياما ال يتغري، حتى قبورها ال تفسد األجساد. 
تفاحها ال تس�رت رائحته ولو خبأ بني أمتعة كثرية بعضها فوق بعض. 
وبطيخه�ا ال يفوقه ح�الوة إال بطيخ خوارزم. هك�ذا كان احلال حتى يف 

أحلك الظروف التي عصفت باملدينة عىل عهد البوهييني.
مل يكن يف املدينة إال صاحب حرفة أو مزارع، أو تاجر.. 

هلا سوقة مزدمحة يف غري أيام احلصار.
هي يف احلقيقة أس�واق كثرية ال س�وقا واحدة، فالرصافون س�وقهم 
منفصلة هلا سور وأبواب، وفيها أكثر من مائتي رصاف. وشارع كوطراز 
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في�ه مخس�ني رب�اط مجيل. وفيها س�وق كب�رية للوراق�ني وس�وق للفاكهة 
وللتوابل وللسجاد وللحرير. 

لكل س�وق س�ور له أبواب، تفتح يف أول النهار وتغلق حني ينقيض 
اليوم وحيل املساء.

خل�ت األس�واق، وهج�ر أكث�ر الس�كان بيوهت�م، منهم م�ن حتصن 
بالقالع، ومنهم من ترك املدينة إىل مهذان، والري.

بح�ث الن�اس عا َيصل�ح يف البيوت املهجورة من أهلها، أخش�اب، 
وبس�ط للتدفئة. جرار زيت وعسل ونبيذ، أجولة دقيق وحبوب، قوالب 

من متر مكبوس، وخرضاوات جمففة. 
حتى هذه األشياء مل تكن لتكفي أصفهان، إن عصف هبا اجلوع. 

غلت األس�عار، واقتصد الن�اس يف كل يشء، وبدأت تظهر أمراض 
غريبة يف املدينة من قلة الطعام، ومن قلة العقاقري. 

كن�ا ن�درك أن أي�ام البوهييني قد مض�ت، وعا قريب تغ�ري أصفهان 
صاحبه�ا م�ن جدي�د، كل م�ا كن�ا نرج�وه أن مت�ر ه�ذه األي�ام برسع�ة، 

وبسالم. 
حترك�ت الوفود بني القرص وبني معس�كر طغرل ب�ك حتى انتهوا إىل 

التسليم دون حرب عىل أال يمس أحد من أهل أصفهان«.
* * *





»كانت اأ�سفهان مبهرة ل�سريين، حني نزلتها املرة االأوىل منذ 
ع�رصين �سنة. تعرب القافلة ببطء بوابة املدينة، وحت�س هي 
من  حولها  فيما  االإبل  رغاء  يتبدد  بهم،  ي�سعر  ال  اأحًدا  اأن 
�سجيج، وت�سيع القافلة بني النا�س والدواب. يعلو �سجيج 
يتعلق كل  االإبل،  اإىل  ي�سارعون  وهم  وال�سائ�سني  احلمالني 
�ستنزل  التي  مو�سعها  اإىل  ير�سدانها  بواحدة،  منهم  اثنني 
الطويلة،  رحلتها  بانتهاء  �سعيدة  وهي  االإبل  تتبعهم  فيها. 

وتخففها من اأحمالها. ت�ست�سلم لهم دون جهد كبري«.
الراوي
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�شريين
»...... رسنا مع قّيم القافلة مجيعا إىل منازل النوم. 

ق�ال إنن�ا س�نبيت الليلة، وح�ني يبزغ الفجر نس�ري إىل البيارس�تان، 
نمك�ث فيه أياما س�اها أي�ام االس�تراء، ليتأك�دوا أننا ال نحم�ل أيا من 

األمراض الوبائية الوافدة.
وزعون�ا عىل احلجرات املتتالية، مخس�ة يف كل حج�رة. نوافذ احلجرة 
الت�ي نزلتها مفتوحة عىل الس�احة، صوت ن�داءات احلالني، وضحكات 
التج�ار والسائس�ني متلؤه�ا، ومت�أل رأيس معه�ا، ف�ال أكاد أرى مما حويل 

شيئا.
كان�ت احلج�رة واس�عة ونظيف�ة، فيها مخس�ة أرّسة وم�رآة، وصوان 
ومصب�اح زيت، وأرضها مفروش�ة ببس�اط هب�ت لونه، ورق�ت أطرافه، 

وتبعثرت خيوطها. 
مل أك�ن أع�رف أحدا ممن مع�ي، خالل الرحلة مل أتكل�م مع أحد، ومل 
يتكلم معي أحد. يف خان الطعام سمعت فتاة تتكلم قريبا مني، ففهمتها. 

كانت تتكلم بلغة قريبة من لغتنا، لكن هلجتها خمتلفة قليال. 
قالت إهنا س�معت ع�ن الكثريات ممن نزلن أصفه�ان جواٍر ثم صار 

هلن شأن كبري بعد ذلك.
آفس�ون الش�اعرة التي غدت أمرية وأم أمري، حني تزوجها األمري أبو 
مسعود. وبابوله التي وقع يف غرامها وزير فانتهت إىل جذع شجرة كبرية، 
تعيش فيها عيش الراري، عارية تس�ري عىل ذراعيها وس�اقيها، قد ذهب 

عقلها قبل أن تسكن روحها جسد غزالة برية. 
احلكايات كثرية هنا. 

ال يشء سوى احلكايات يبدد خوف الغريب. 
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حكاي�ات اجلواري ال تنتهي، تنبه أحالمهن يف هذه األرض الغريبة. 
هل يملك الغريب إال أن يتسىل باألحالم؟
تنبَهترْ إىل أين أتابع حديثها فسألتني: 

»وأنت بأي يشء حتلمني«؟
ال أحلم بيشء؟ أي حلم يمكنه أن يأيت حني ال يأمن املرء عىل حياته، 

وحني ال يملك شيئا من نفسه. 
كان كل يشء ح�ويل باهت�ا ال معنى له، حتى حديثها كان باهتا. كنت 
أسمعه وال أعلق عليه، نسيت صويت حيث مل أعد أسمعه منذ خرجنا من 

قريتي. 
تركتهم يتحدثون، وعدت إىل حجريت. 

مددت جس�دي ع�ىل الفراش، فدارت احلجرة يب، وأحسس�ت كأين 
مل أزل ف�وق ظه�ر البغ�ل، والفراش يعل�و وهيبط مثله. كنت أش�فق عىل 
البغل أثناء سفرنا ألنه ال يبني عن أمله، وكنت أشعر بمقدار ما يعانيه وهو 

حيملني. 
من يشفق عيّل أنا؟ 

أغمضت عيني فلم أشعر بيشء حتى أيقظونا يف الصباح. 
رسن�ا صف�ني إىل البيارس�تان. يتقدمنا القّي�م، معه ك�راس ينظر فيه 
وين�ادي أس�اءنا. ن�ادى علينا حني خرجن�ا من اخلان، وح�ني وصلنا إىل 

البيارستان. عىل الباب وقف ينادي، من تسمع اسمها تدخل. 
أول يشء يف البيارستان هو احلام.

لي�س يف قريتنا محام، نغتس�ل يف إناء كبري من اخلش�ب، أو نذهب إىل 
النه�ر، م�اء النهر بارد حتى يف الصيف، كنت أحب أن أصحب أمي حني 

تذهب إليه لتغسل ثيابنا يف الصيف. ماء النهر جيعل الثياب زاهية. 
جتلس أمي عىل حجر كبري، تش�مر س�اقها، وتظل حمنية الظهر، يداها 

وقدماها مغروستان يف النهر كأهنا شجرة دّلت أغصاهنا إىل املاء. 
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للح�ام باب صغري منخفض، نزلنا بع�ده بضع درجات، ثم رسنا يف 
ممر ضيق ينتهي يف قاعة واس�عة، دافئة، فيها دكك، عليها مناش�ف مطوية 
بعناية، ويف كل دكة جتويف صغري قرب األرض، تقف إىل جوارها فتيات 

يلففن أنفسهن بمالءات بيضاء تكشف أكتافهن وأعايل صدورهن.
وزعونا ،كل واحدة عند دكة منها. 

بتلقائية مدت الفتاة يدها بأغطية ثالث، وأشارت يل أن أترك حذائي 
يف التجويف الصغري وأخلع ثيايب.

مل أك�ن قد بّدلت ثيايب خالل الرحلة، كنت أكتفي بغس�ل وجهي إذا 
حاذينا هنرا، أو بحرية أو كان معي فائض ماء.

مجع�ت الفتاة الثياب يف س�لة تركته�ا يف القاعة، وس�ارت أمامي إىل 
قاعة أخرى كان صوت املاء خيرج منها خملوطا بأصوات نساء متداخلة. 

قاع�ة احلام األخرية واس�عة فيه�ا أحواض كث�رية. كل حوض عليه 
أنبوبان عىل ش�كل رأس ثعبان، يصبان فيه املاء. النس�اء والفتيات جيلسن 

عاريات الصدور والبطون عىل حافة األحواض أو يغطسن فيها.
ال أعرف أين هذه البالد التي نحن فيها من بالدي؟

ملاذا أتتني بالدي فجأة حني دخلت إىل هنا؟
ب�دت الوجوه م�ن حويل مستأنِس�ة با هي فيه، يضحكن، ويرش�ون 

املاء، ويرسقن قبالت بني احلني واحلني.
 ُألَفُتهن جعلت غربة قوية تطبق عىل نفيس. مل أكن أش�عر هبا وأنا بني 

رفيقايت يف اخلان.
ن »رفيقايت«، مع أين مل أحتدث مع أي منهن.  اآلن َغَدورْ

ه�ن يش�بهنني، وحيدات، تطوي كل واحدة نفس�ها ع�ىل أمَلٍ كالذي 
أحسه. 
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قادتني الفتاة إىل حوض صغري خال، رِست معها بخوف الغريب، 
أح�اذر أن تنزلق قدمي عىل األرض املبلول�ة، وأحاذر عيون من حويل. 
فتياٌت تدلك أجساد نساٍء بخرق صغرية، تعلوها رغاٍو كثيفة، وأصوات 

ضحك، وتأوهات خافتة. 
نزلت يف املاء ونزلت الفتاة معي، مل تتحدث أي كلمة، نظرُت إليها 

مستفهمة فتكلمت بلغة مل أفهمها. 
عرف�ت في�ا بع�د أن أول يشء يف طق�وس البيارس�تان ه�و احلام 
الدافئ، قبل فحص الطبيب. ومن هم مثلنا، يكون محامهم يف أحواض 
خاص�ة خالي�ة ال يش�اركهم فيها أح�د غريه�م، وال خيتل�ط ماؤها باء 

احلوض الكبري. 
املاء الدافئ يفكك جسدي املتخشب.

رِشب ورِشب، وأحسست به كاألرض التي جفت حتى تشققت، 
فجاءها املطر فاهتزت، وربت. 

أصبحت حركتي أخف وأنا يف املاء. 
أرفع ذراعي، فأجده خفيفا.

خت�ف روح�ي، حني خيف جس�دي. ين�زاح عن�ي انقب�اض قلبي، 
وخويف. 

تب�دأ الفت�اة تدليك رقبت�ي، حتكها بخرقة ملفوفة ع�ىل يدها، خترج 
منها فتال سوداء، يدها رقيقة، خفيفة وهي تدلك كتفي، وصدري. 

يمنحني املاء شعورا رحبا. 
ألول مرة أحس هذه الرحابة منذ سمعت أيب خير أمي أنه سيبيعني 
للتج�ار العرب، كان خيش�ى أن يقدمني الكاهن قربان�ا للنهر، والقرعة 

وقعت عىل بيتنا، مل يكن يف البيت 
فتاة سواي. 
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بكت أمي يف ذلك اليوم، وكان أيب وجال، لكنه مل يفعل شيئا. مل يكن 
يملك أي يشء ليفعله.

تعي�ش أم�ي يف كل ع�ام خ�وف فقدي، ك�ا تعي�ش كل أم حول هنر 
الفوجلا هذا اخلوف يف موسم القرابني. 

فتاة عذراء مل متس!! قربان ملعبد اإلله، يلقى له يف النهر. 
هل يعيش اإلله يف النهر؟

احلظ وحده هو الذي حيمي من تنجو. 
ُيَطمئن أيب أمي، »إهنا ستكون يف قرص ملك، ال يف بطن متساح«.

وما الفرق بينها إن كان كالمها بعيدين عني.
يق�ول أيب: نحن ال نملك أمرنا، لقد وقعت القرعة عليها، سريس�ل 
الكهنة من يتسلمها خالل أيام. أين يمكننا أن نخفيها، ورجاهلم يمألون 

الطرق. لن يفتش أحد قوافل العرب، ستكون بمأمن يف بالدهم.
مرت األيام ثقيلة حتى بدأت الرحلة.

ومنذ غابت عن عيني معامل املدينة، ُأغلقت نفيس عا حوهلا، وتوقف 
الزمن ومل أعد أشعر بيشء.

كان�ت اإلبل تتحرك وتس�كن، تقط�ع الصحراء، وترتكه�ا إىل اجلبل 
الوعر، ننزل يف مدن كبرية، ويف قرى صغرية. نعر أهنرا، وأرايض ملحة، 
ُتغ�ري علينا ف�رق صغرية من قط�اع الطرق يتصدى هلم جن�ود مصاحبني 

للقافلة. ورغم ذلك كانت كل األيام يوما واحدا ثقيال، وطويال.
مل أم�ت من العطش، ومل تبتلعني الصحراء، وال قتلني قطاع الطرق، 

وال اختطفني ُعقاب من الساء.
هاأنذا يف محام يف أصفهان، تدلك ش�عري بالصابون فتاة صامتة. ثم 

تضع رأيس حتت الصنبور الصغري الذي ينزل منه املاء. 
رائحة الصابون تش�به رائحة القرنفل، منعش�ة تنسل إىل صدري مع 

بخار املاء الساخن.
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مل يعد املاء نظيفا كا كان، تعكر، وخالطته رغوة الصابون. 
دلكت الفتاة ساقي، وأنا جالسة عىل حجر أملس مرتفع يف املاء. 

بحج�ر صغ�ري فرك�ت كعب�ي، ومرفقي وإصب�ع قدم�ي األكر. ثم 
أحرضت عجينة بيضاء، فردهت�ا عىل ذراعي، وحتت إبطي، وعىل امتداد 
فخذي وس�اقي، تركتها قليال، ثم عادت تأخذ املاء بكوز صغري، وتصبه 

فوقي. 
أصبحت برشيت نقية، ليس فيها زغب وال شعر. كانت املادة البيضاء 
ح�ني يزيلها امل�اء فكأهنا تنزع عني جلدي وتعطين�ي جلدا جديدا مكانه 

تظهر منه احلياة، ويكاد ييضء وحده. 
أنظر لساعدي، ويف نفيس رسور طفلة صغرية. أرفع ساقي من املاء، 

فأجدها نقية، المعة. 
أي سحر يملكه هؤالء القوم. 

أتذك�ر التاجر النتن حني نزلنا س�وق جيالن. يك�وم الفتيات خلفه، 
ويفك ثيابه ويميل عىل واحدة منهن، صوت أملها من ثقل جس�ده يضيع 

بني شخريه املرعب. 
يضيق صدري، وتنقبض بطني، وأشعر برغبة يف القيء. 

أق�وم فزعة ألخ�رج من احل�وض. أجاهد ثق�يل الذي أحس�ه فجأة 
وجذَب املاء يل وأخرج، تلتوي قدمي عىل حافة احلوض فتنزلق، ال أجد 

ما أتشبث به، فتنجرف ساقي عن حافة احلوض، وأسقط يف املاء. 
يغم�ر املاء املندفع من احلوض األرض حوله. وتتنبه الفتاة فتدركني 

قبل أن يصطدمرأيس بحافة احلوض. 
تساعدين عىل الصعود من جديد. أحرك كاحيل، فيتحرك، وال أشعر 

بأمل فيه وال يف مرفقي.
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نخ�رج إىل القاعة التي ترك�ت فيها ثيايب فأجد ثيابا نظيفة تس�اعدين 
الفتاة عىل ارتدائها.

كان ثوب�ا مبطن�ا، ثوب�ان يف ثوب واح�د. بطانته لينة مرحية، وقاش�ه 
ثقيل، أسبغته عيّل، فشعرت بدفء تغمر جسدي. 

جففت شعري ولفته يف املنشفة األخرية، ثم خرجنا إىل حجرة أخرى، 
مل يك�ن فيها غري دكك متجاورة تصطف الفتيات جلوس�ا فوقها. مل تكن 
احلجرة دافئة دفء احلام، بل كان جوها معتدال، كان يف س�قفها فتحات 
يدخل منها ضوء الشمس، وفيها تيار هواء خفيف. عرفت بعد ذلك أننا 
ننتظ�ر يف هذه احلجرة قبل أن نخ�رج إذا كان اجلو باردا يف اخلارج، حتى 

ال يؤدي تبدل احلرارة املفاجئ إىل اعتالل صحتنا.
* * *

كان اهل�واء ب�اردا حني خرج�ُت، أحكمت لف امل�الءة عىل وجهي، 
فحمته من اهلواء، ورست مرسعة خلف طابور الفتيات الاليت سبقنني. 
وصلن�ا إىل س�احة واس�عة مبلطة، تغمرها الش�مس م�ن فتحات يف 
الس�قف، فيها أبواب غرف عديدة. جلس�نا عىل مقاع�د متقابلة، قبل أن 

ينادونا اسا اسا. من تسمع اسمها تقوم إىل غرفة من الغرف.
يف الغرفة طبيب، وترمجان، يسأل أسئلة كثرية، مم تشكو، ماذا كنت 
ت�أكل يف ب�الدك، ع�ىل أي س�ن يموت الن�اس عندكم، ه�ل جاءت عىل 

بالدكم أوقات مات فيها الناس كثريا بوباء أو دون سبب؟ 
أس�ئلة كثرية مل أعرف كيف أجيب عىل أكثرها، يدونون أساءنا، وما 

نجيب به، ثم يرصفونا إىل قسم احلجر. 
كان القس�م هو آخر أقس�ام البيارس�تان، له طريق ال يمر عىل يشء، 
مب�ارشة م�ن القاعة الت�ي كنا فيها حتى فن�اءه الصغري. منق�وش عىل بابه 
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كالم عريب عرفته بعد ذلك. عبارٌة من كالم نبي املسلمني تقول: »ال يورد 
مريض عىل مصح، ولريد املصح عىل من شاء«.

للارس�تان قب�اب عدي�دة، واح�دة كب�رية يف آخ�ره، وأمامه�ا قباب 
صغرية، فوق كل حجرة قبة. وله برج عال كأبراج املساجد التي شاهدهتا 

يف الطريق.
 معابد املس�لمني يس�موهنا املس�اجد. هلا قباب وبرج يسمونه املئذنة. 
ين�ادى منه�ا للصالة كل ي�وم مخس م�رات. ويف البيارس�تان أيضا كنت 

أسمع نداءهم للصالة، وأعرف به أين نحن من اليوم.
مكثت يف البيارس�تان أسبوعا كامال، كان الطعام يأيت منتظا، دجاج 
مسلوق، أو حلم ماشية مطبوخ، وفواكه وعسل وخبز، يوزع الطعام ثالث 
م�رات. األوىل قبل أن يمر رئي�س األطباء ومعاونوه علين�ا، والثانية عند 
انتص�اف النه�ار، والثالثة بعد أن يمر الطبيب الس�اهر ويدون مالحظاته 

ويسمع شكوى املرىض الذين هلم شكاية.
يف الصب�اح، كان�ت كتف�ي تؤملن�ي، ومرفق�ي ق�د ت�ورم، ومل أقو عىل 

حتريكه، وحني حتسست قصبة ساقي، آملتني هي أيضا. 
كان حظي حس�نا، فقد جاء مرور األطباء من س�اعات اليوم األوىل، 
بعد الرشوق بقليل كانوا جمموعة من مخس�ة ش�باب متشاهبي الثياب، بيد 
كل منه�م ك�راس صغري، ومعهم طبيب بدا أنه أكرهم س�نا، يمرون عىل 
األرسة بالتتابع، واحدا واحدا. وحني وصلوا إيّل طلب أكرهم من واحٍد 

ممَّن معه أن يفحصني.
تق�دم صب�ي قد اخرض ش�اربه، لكن وجه�ه الزال لينا كوج�ه فتاة مل 
تغ�ادر حج�ر أمها. مد يده الي�رسى إىل كتفي، وأمس�ك مرفقي باليمنى، 
ح�رك ذراعي إىل أع�ىل، كان األمل خفيفا يف مفصل الكتف، دار معه كتفي 
حتى اس�تقر ذراعي فوق رأيس. كان يمسك ذراعي بمهارة، فلم يتحرك 

مرفقي أبدا حتى أعاد ذراعي إىل موضعه. 
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ثم نقل يده اليرسى فأمس�ك عضدي، وأمس�ك باليمنى س�اعدي، 
وحركه.

مل أستطع أن أحتمل األمل، فرصخت. 
توق�ف، وقد بدا عليه التوتر واحل�رج، ومتتم بجملة قصرية، ثم أعاد 
احلرك�ة من جديد لكن بإدارة س�اعدي حول نفس�ه، كان األمل أقوى من 

املرة األوىل، لكنه كان أكثر تنبها، وحني حلظ تغري وجهي توقف فورا. 
م�رت يده تتحس�س بقية عظام�ي، ذراعي اآلخر وس�اقي املتورمة. 
ن أش�ياء يف لوح صغري معه، ث�م عاد إىل احللقة املجتمعة  وحني انتهى دوَّ

عند الباب. 
ب�دأ الصب�ي ال�ذي فحصني بق�راءة ما دون�ه، ثم س�معت أصواهتم 
تتداخ�ل وه�و يمثل حرك�ة ذراعي عىل صب�ي آخر يقف معهم. اس�تمر 
حديثه�م قلي�ال قبل أن يعود الصبي ويعلق اللوح عىل مس�ار يف اجلدار. 

ويتحركوا إىل احلجرة التالية. 
كان�ت كل حجرة تس�ع رسي�را واحدا، فيه�ا خزانة يف اجل�دار فوق 
الرسي�ر، ومدفئ�ة يوزع فيها احلط�ب كل يوم، وهلا باب عليه س�تار يظل 
مفتوحا خالل س�اعات م�رور الصباح، تفتح احلج�رات كلها عىل باحة 
مس�قوفة، يف سقفها نوافذ واسعة يدخل منها النور واهلواء، وفيها نافورة 

ظّل صوت مائها أنييس فرتة بقائي يف هذا املكان. 
ينتهي املرور يف جناحنا خالل س�اعة، يب�دأ بعدها املمرضون توزيع 
العالج�ات الت�ي دون�ت ع�ىل الل�وح، وينقل�ون من�ه تعدي�الت الِغذاء 

ليتمكنوا من إعدادها قبل موعد الَغداء. 
كن�ا يف آخر الش�تاء، وكان�ت الش�مس تغريني يف س�اعات الصباح 

باخلروج إىل النافورة يف باحة القسم. 
كل يشء حويل كان أنيقا ومهذبا. 
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للم�رىض ثي�اب واح�دة متش�اهبة، وكذلك ثي�اب املمرض�ني، لكل 
قس�م لون متش�ابه؛ تس�تطيع التعرف عليهم به. ال يتكلمون كثريا، لكني 

استطعت التعرف عىل ممرضة تفهم لغتي.
ربا هي حاسة الغريب، التي هتديه، أو هو حنني الدم؛ الذي يستشعر 

األقربني، ولو كانوا من مدن جماورة فقط. 
كانت ممرضة قصرية، أميل للسمن، حدثتها، فأجابتني. 

»أن�ا هن�ا منذ مخس س�نوات، تعلمت التمريض يف س�نة، وأصبحت 
أعمل بأجر بعد ذلك. أعمل ألكمل مكاتبتي، وأشرتي نفيس من سيدي، 

ال يانع هو لكنه فقري وحيتاج إىل املال. 
سألتها ما هي املكاتبة؟

قال�ت: للعبي�د هن�ا أن يطلبوا م�ن مالكيه�م حريتهم لق�اء مبلغ من 
املال. 

- وإذا مل يكن معهم مال؟ 
- يلزمهم وقت ذاك أن يعطوهم أجرا يسددون منه مكاتبتهم. 

- وإذا مل يقبلوا؟ 
- لي�س هل�م أال يقبلوا، لكنه�م ربا يكونوا فقراء أحيان�ا، فعليهم أن 

يرتكوهم ليعملوا، حتى يستوفوا األجر. 
 - ومن يلزمهم بذلك؟

- القايض. 
- وهل حيكم هلم القايض؟ 

- عادة ما يفعل. س�يدي ليس مسلا، مسيحي يعمل نّساخا يف دكان 
وراق، والطبيب القائم عىل أمر هذا املارستان تربطه به صلة. حدثه عني، 

وأرسلني إىل هنا. بقي يل من قيمة املكاتبة يشء قليل. 
خفف حديث »َتيرْجن« قليال من خويف. 
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يمكنني أن أفعل مثلها، وأصبح حرة. 
لكن من يل بس�يد كس�يدها. هل يفعل املس�لمون مثل ما فعل سيدها 

املسيحي. 
يف قريتنا، نسمع أن املسلمني ال يعيشون إال إذا ارتوت سيوفهم بدماء 
أقوام جدد، وأن نساءهم يتزين بحيل، يف ثناياها دم معقود من دماء جنود 

الفرس والروم، والرتك والكرد. 
مضت أيام االستشفاء رسيعة، خيرجوننا إىل قاعة املطالعة يف الصباح، 
أو إىل قاع�ة أخرى واس�عة، فيها فرقة صغرية تع�زف أحلانا مجيلة، مل أكن 
قد تعلمت القراءة فكنت أبقى يف قاعة املوس�يقى حتى حيني موعد طعام 

الغداء، فأعود إىل رسيري.
أن�ام بع�د الغداء، حتى حي�ني موعد م�رور رئيس األطباء يف املس�اء، 

بعدها أخرج إىل بركة املاء، أراقب انعكاس النجوم عليها. 
حتسنت حايل، وأصبحت يدي تتحرك بال أمل، وكذلك ساقي. يف هذا 
امل�كان عرفت ش�يئا من نفيس، كنت أش�عر أن احلي�اة ال يمكن أن تكون 
تل�ك التي نحياها يف بالدنا، رجال تنتهي أعارهم وهم يرضبون األرض 
حرثًا، ونس�اء حيرقن أنفس�هن بعد موت أزواجهن ليصحبوهن إىل العامل 
آلخ�ر، أو يطم�ع فيهن أم�ري، أو تاجر أو جندي فيأخذ منهن من ش�اء ما 

شاء. 
يف آخر يوم، قال الطبيب إنه يمكنني اخلروج ألنني تعافيت. أعطوين 

ثيابا جديدة، 
ومخ�س قط�ع ذهبي�ة تعينني ع�ىل أيام�ي األوىل بعد اخل�روج. مل أكن 
ألس�تخدمهم يف يشء ألن قّي�م اجل�واري ه�و من تس�لمني وس�ار يب إىل 

السوق يف حينه.
* * *
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عرنا سوق احلرير إىل درب اجلواري، طريق واسع ممهد، عىل جانبيه 
دكاكني. 

نس�اء جيادل�ن، وباعة يعرض�ون، وأطفال متعلقون بثي�اب أمهاهتم. 
رنات آالت عزف، وضحكات مبعثرة يف كل جهة.

اس�مه درب اجل�واري، درب طوي�ل، في�ه دكاك�ني تع�رض فيه�ن 
الفتيات، وفيه بيوت الغناء. 

بائع اجلواري يدعى »النخاس«، كان لقبا لبائع الدواب، فصار لبائع 
الب�رش. يرشف عىل الس�وق »قّي�م«، يراق�ب كل يشء، وباألخص بيوت 

الغناء هذه.
كن�ا مخس�ة انته�ى أمرنا مع تاج�ر أصفه�اين، مل نكن مجيع�ا من نفس 

القافلة، كانت معي فتاة هندية، وأخرى حبشية.
خالل النهار ال يكف النخاس عن عرض بضاعته:

»مع�ي فتاة تركي�ة بيضاء البرشة، هل�ا عينان آرستان، خ�ذ الرتكية إن 
كنت تريد الولد، فهن الولودات، املربيات. وهن الطاهيات النظيفات«.

»وه�ذه فت�اة هندية، بكر من�رية، اهلنديات معروف�ات بالوداعة ولني 
اجلانب وهدوء الطبع وحسن رعايتهن للولد«.

ال.. اهلنديات يذبلن رسيعا.  -
هي يف أيام نضارها لك، ويف أيام ذبوهلا لولدك، تربيه وترعاه.   -

أريد فتاة ش�اعرة، مغنية، أديبة، فاتنة. هذا طلبي، إن مل يكن عندك   -
فأرشدين إليه.

ا. ستكلفك هذه كثرًيا جدًّ  -
أعرف.  -

إذن ابح�ث ع�ن مغربية، تركت بالدها طفلة، ونش�أت بني املدينة   -
ومك�ة وبغداد، فحازت ج�ودة األصل من املغربي�ات، ودالل املدنيات، 
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ورقة املكيات، وثقافة العراقيات. وليس عندي منهن اآلن أحد، لكن أبا 
عامر النخاس، ربا جتد عنده ما تريد.

كان الي�وم يمر عىل ه�ذه اهليئة، ويف الليل، ن�أوي إىل بيت من بيوت 
ال�درب، وهي بي�وت الغناء. كانت بيوت الغناء بيوت�ا جيتمع فيها الناس 
لس�اع الغناء، لكل بيت فتياته املش�هورات، يأيت الن�اس ألجلهن، يغنني 

ويرقصن، وتدور عليهم احللوى، واملسليات، وكؤوس الرشاب.
مل ُيس�مح لنا بمخالطتهن، فهؤالء الفتيات ه�ذه صناعتهن، ال يبعن 
وال يش�رتين، أم�ا نح�ن فكنا نزالء ننتظ�ر أن ينتهي بنا احل�ال يف بيت من 
البي�وت. ننتظ�ر الش�اري أي�ا م�ا كان، تاجر أم أم�ري، أو صان�ع يريد من 

تساعده يف صناعته يف النهار، وتكون له رسية يف فراشه يف الليل.
ترددنا عىل السوق مخسة أيام، قبل أن يشرتيني رجل كان يبحث عن 

فتاة بكر، صغرية، ثمنها ال يزيد عن ثالثائة درهم.
هكذا طلب من البائع، وكنت أنا ال أتقن الفارسية، وال أفهم العربية 
جيدا، وال أغني وال أقول الشعر فلم جيد التاجر فتاة يمكنه أن يتهاون يف 

سعرها مثيل، فباعني له بائتني وثانني درمها.
* * *





»لوال تلك الفتاة ال�ساكنة، ال�ساكتة، الو�سيئة، بني الفتيات 
يف جناح اجلواري ما حتملت اأيامي.  كنت اأرى اأبواب البيوت 
يف �سوارع اأ�سفهان كاأنها اأبواب قبور كئيبة �ستبتلعني، واأنا 
اأ�سري مع الرجل اإىل دار اأبي علي. م�سّت راأ�سي حني و�سلت 
اأبكي فيها  مرة  اأول  باكية. كانت تلك  فانفجرت  الدار،  اإىل 
منذ تركت قريتنا. بكيت، ويدها ت�سمني اإىل �سدرها، حتى 
منت، لي�سحو العامل يف نف�سي ملونا بقو�س قزح كاأمنا �سحا 

بعد مطر«.
شريين
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ورد
»...... االنتظار يقتل كل يشء. الصر، واألمل، وحتى الفرح. 

بع�د عام كامل، مل يبق يف املدينة من يمكنه أن يصر يوما آخر، هتاوى 
كل يشء فجأة، حتى األمري نفسه. كأنه مّل من نفخ الروح يف جسد ميت 

ال يستجيب له، فسلم املدينة إىل طغرل بك. 
مل أدهش حني مرت األيام وادعة كأن شيئا مل يتغري.

 أّم�ن طغرل بك الناس عىل أنفس�هم وأعاهل�م، ومل يمس جنوده أي 
أح�د بس�وء، وأصبحت أصفه�ان يف يوم، وأس�واقها مفتوح�ة، والناس 

غادية ورائحة، وكأنه ما رحل ملك وال جاء ملك. 
أيامنا اجلديدة ال يعكرها يشء. 

امتألت األس�واق بالبضائع، وع�ادت احلياة إىل املس�اجد واخلانات 
واحلامات. 

عاد للصغار صخبهم يف الشوارع. وعادت للطيور صيحاهتا يف أفنية 
البيوت، وعاد املاء يصدح يف نوافري ساحاهتا. ويف اجلداول الصغرية التي 

تروي أشجار أصفهان فرحا بعودة احلياة إليها. 
ال تبك�ي امل�دن رحيل ملوكها ع�ادة، ظاملني كان�وا أو عدوال. مؤمنة 

بأهنم راحلون عىل الدوام وبأهنا هي الباقية. 
ما من مدينة إال ومنقوش فيها أس�اء القرون الطويلة. حتفظ اجلميل 

للنقش اجلميل، لكنها ال تعبده، فتجثو أمامه. 
وحني يملكها عابُد نقوش قديمة، وال يزيد يف نقوش�ها ش�يئا، تكرس 

أصابعه.
املدن ال متنح نفسها إال ملن يزيد حسنها. ويرفع قدرها. هتبه حني ذاك 

مفاتيح أرسارها، وترفع اسمه جوار اسمها.
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هكذا طوت أصفهان أيامها رسيعا، واس�ترشفت حياهتا اجلديدة، ال 
حزن َثم، وال انتظار. 

يعود لس�ليان انش�غاله يف فص�ول التدريس يف املارس�تان، انتظمت 
الدراس�ة م�ن جديد، وقدم الط�الب من مدن أصفه�ان القريبة. امتألت 
ج�داول اجلراح�ات، وتوافد الناس ع�ىل العيادات، كأن�ا كانوا جيمعون 

أمراضهم ليوم يأمنون فيه عىل أنفسهم. 
تغ�ري س�ليان بع�د وف�اة أيب ع�يل، يظ�ل س�امها ح�ني يذكر أس�تاذه 

ويقول: 
»من ألطباء أصفهان بعده«؟

مل يك�ن أب�و عيل كب�ري أطب�اء أصفهان وحده�ا، بل كان ش�يخ أطباء 
ف�ارس وما وراء النهر. كان ذك�ره قد عم البالد، كلا نزل مدينة ترك فيها 
من س�حره ما يعلق به قلوب األمراء وعامة الناس، ويوغر صدور حساد 

كثريين أيضا. 
وكانت رضيبة هذا الذكر ترحال مل ينقطع.

تذك�ر ورد دائ�ا وهي حتكي أخباره، عب�ارة كان يكرره أمامها كثريا: 
»ويل ملن ال يتقي جحيمه بنعيمه«
وإن لك يا سيدي جحيا.  -

ل�كل يشء يف احلياة جحيم يا ورد. منذ خل�ق اهلل اجلنة، وجاورها   -
بالن�ار، جاور اجلحي�م كل نعيم بعد ذلك. فيد تطرق ب�اب النعيم، وكلا 
فتح منه جزء، مّس األخرى هليب حيرقها لتذكره أنه ما من نعيم كامل إال 

حني تستقر األرواح يف اجلنة. ال كال يف الدنيا.«
* * *

»..... كانت السيدة ستارة هي التي تسلمتني من ذلك التاجر. 
صحبني أوال إىل البيارس�تان، فلم جيد أبو عيل هناك، قالوا له إنه قد 

ذهب إىل قرص األمري، فسار يب إىل البيت. 
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رست معه ال أش�عر بيشء، تبدو أبواب البي�وت يف املدينة كأهنا قبور 
تنتظرين. مل تثر هذه الفكرة يف نفيس خوفا كبريا، كنت مستسلمة متاما. أو 

كنت ميتة يف احلقيقة. األموات ال يتأملون. 
يف البي�ت س�ألتني الس�يدة س�تارة عن اس�مي، كانت تع�رف لغات 
عدي�دة، م�ن كثرة م�ا تعاملت مع الفتي�ات فلم أجد صعوب�ة يف احلديث 
معها، سألتني عن عمري فلم أعرف، متى حرضت أول مرة؟ فلم أذكر. 
ال أعرف عدد األيام وال الس�نني. ال ميزان ليشء، أو ليس يف حيايت يشء 

أزن به األيام والسنني. 
قالت للرجل إهنا س�تتوىل األمر، وس�تخر أبو عيل باهلدية، وشكرته 

عليها فانرصف. 
كان البي�ت ح�ني رأيت�ه امل�رة األوىل كأن�ه حديقة صغرية، يف وس�ط 
الس�احة نافورة، ويف زواياه أش�جار، وعىل الس�احة تفتح نوافذ الغرف، 

وأبواهبا. 
أشارت ستارة ناحية النوافذ يف الطابق الثاين، وقالت: هنا ستجلسني، 
ستجدين صحبة طيبة، وستتعلمني نظام البيت شيئا فشيئا. ال ختيش شيئا، 
حظك اجلميل أرس�لك إىل هنا. س�تجدين يف البيت إخوة طيبني.. كانت 

ودودة وحانية. 
رسنا ناحية الدرج اخلش�بي، كان أعاله مظلا ال أرى منه ش�يئا، ألن 
الش�مس يف الصحن كانت وافرة، صَعدت فأّز اخلشب من حتتها، اتكأُت 
عىل اجلدار لئال أسقط، وحني وصلنا إىل األعىل، احتجت وقتا قليال حتى 

اعتادت عيني الضوء اخلفيف فبدأت أرى ما حويل.
الفتيات جالسات، من متشط شعر صاحبتها، ومن تصلح أوتار عود 

بيدها. نظرن إيّل ثم أكملن ما بأيدهين من عمل.
أما هي فكانت س�اكنة س�اكتة، ابتسمت وأش�ارت إيّل أن أجلس إىل 

جوارها.
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حمت ابتس�امتها طعنة إعراضهن التي ش�عرت هبا. كان أمل إعراضهن 
هو أول ما أحسس�ت به حني بدأ ش�عوري باألشياء وانفعايل هبا يعود إيّل 

من جديد. 
وحني جلست قرب ورد، بكيت. 

ت يدها يف  دمع�ت عيني أوال، فمّس�ت كتفي تريد أن تطمئنن�ي، رَسَ
جس�دي، فكأن�ا أزال�ت س�دا كان حيبس نف�يس وراءه، فاندف�ع املاء منه 

هادرا. وتفجرت نفيس عيونا، حني قربتني إىل صدرها. 
ال أع�رف كم بكيت، ظللت أبكي، وأنا أش�عر أن البكاء يزيح جبال 
ثقي�ال عن صدري، وكلا انف�رج اجلبل قليال، مألين خدر حتى نمت عىل 

ذراعها. 
رأيت أمي تقف يف أفق بعيد، حيجبها عني وهج س�اطع. ناديتها فلم 
جتبن�ي، كن�ت حزينة لكنني مل أكن فزعة، أحسس�ت يف الن�وم بذلك األمل 
اخلفي�ف الذي كنت أش�عر به يف ص�دري إذا بكيت وأن�ا طفلة، وكان يل 
كتلك الطفلة نش�يج مكتوم، حتى مس�دت يد ال أراه�ا رأيس، فزال األمل 
م�ن صدري، وتوقف نش�يجي. وح�ني صحوت كنت أن�ام عىل فراش، 

يغطيني حلاف كبري، وعىل األرض كانت تنام ورد.
بقيت أتقلب عىل الفراش وقتا ال أعرف مقداره، كنت أش�عر بنشاط 
وخفة كأين لس�ت تلك التي نامت باكية، تقلبت عىل فرايش، أس�تعيد ما 
م�ر عيل من أحداث. جلس�ت أطالع النافذة، خش�يت أن أوقظ بحركتي 
تلك التي كنت س�ببا يف نومها ع�ىل األرض. النائمة عىل األرض، فقمت 

أتلمس طريقي يف الظالم. 
رست ع�ىل أطراف أصابعي خارج الغرفة، مل يكن أحد هناك س�وى 
الصمت وظالل نباتات صغرية عىل سور املمر املرشف عىل القاعة يلقيها 

ضوء القمر.
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قطع�ت املمر حت�ى وصلت إىل ال�درج. ونزلت متكئة ع�ىل اجلدار، 
أحتسس اخلشب درجة درجة. يفرش القمر الصحن كله، وجيعل األشجار 
فضية المعة. كانت أبواب احلجرات كلها مظلمة إال حجرة واحدة خيرج 

منها ضوء مصابيح الزيت مهتزا راسا عىل األرض أشباحا متحركة. 
ت نحوه�ا، كان الصوت يعلو كلا اقرتب�ت. خلف الباب رأيت  رِسرْ
أش�خاصا جيلسون متحلقني عىل طاوالت مصفوفة يف دوائر، كل واحدة 

أعىل من التي أمامها. 
ويف وس�ط الدائ�رة منضدة طويلة خالي�ة، وأمامهم مجيعا يقف رجل 
ع�ىل درجة من اخلش�ب، جعلته يب�دو طويال، عىل رأس�ه عامة، وخلف 

رأسه ينساب شعره أصفر كأشعة الشمس. 
بقيت واقفة أس�مع ما يصل إيّل من أص�وات، يتكلم الرجل الواقف 
ع�ىل الدرجة، ث�م يتكلم أناس متفرقني ممن أمامه ثم يعود هو ويتكلم من 

جديد.«
* * *

 قال أبو عيل: 
»واعلم�وا أن النف�س إنا تل�زم تزكيتها بمقدار ما ُوه�ب هلا من قوة. 
فتخ�رج م�ن القوة إىل العمل. وتك�ون تزكيتها بإبالغه�ا الكال يف العلم 
واحلكمة. فإن هي بلغت الكال يف ذلك، كان هذا حارس�ها من التلطيخ 

با يشينها من تبعة النفس املادية«. 
ق�ال أح�د تالمذته: وهل تع�د تبعة النف�س املادية ش�ائنة، وهي هذا 

اجلسد الذي هو آلتها يف احلياة.
قال: 

»اإلنس�ان لي�س هو ه�ذه اجلمل�ة املحسوس�ة وحدها، ألن�ه لو كان 
كذلك لكان اّتَباُعه رس آلته هو طريق كاله. لكن اإلنسان هو جمموع هذه 
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النف�س ونفوس أخ�رى. إن بالغ يف االنرصاف إىل واحدة مات منه جزء، 
وإذا مات منه جزء كان كمن فقد ذراعا أو ساقا، عاجز عن إدراك ما تقوم 
عليه احلياة. ومجاع س�عادة اإلنس�ان هو التوسط بني كل النفوس التي هو 

مجلتها.
وتزكية النفس وبلوغها الكال ال يكون إال بالرياضة، فللنفس املادية 
س�لطان ال تس�تقر ب�ه األحوال، وه�ي الدافعة ل�ك دوما، م�ا مل تقف هلا 

وهتذهبا«. 
»ث�م اعلم�وا أن صفات الك�ال التي ع�ىل النفس بلوغها يف س�ريها 
ه�ي كت�ان الرس والعل�م والبيان والفطن�ة وجودة احل�س وأصالة الرأي 

واحلزم« 
»واعلم�وا أن املعرف�ة مرك�زوة يف ق�اع النف�س كالب�ذور يف األرض 
وكاجلوهر يف قاع البحر، والنفس ال تدرك هذه املعرفة إال بواسطة العقل 
الفع�ال الذي يرشق عليها وينري هلا ص�ور املعقوالت... وهذا إنا حيدث 

عىل مرحلتني: الفعل واالنفعال.
أما الفعل، فهي مرحلة ترّقي النفس، تقطع فيها ثالث مراحل، أوهلا 
اإلرادة وه�ي أول درجات العارفني، يتحرك فيها املريد إىل القدس لينال 

االتصال. 
ِويد من  ث�م تأيت الرياضة، درجته الثانية ليبلغ احلد. فيجر نفس�ه بالتعرْ

جناب الغرور إىل جناب احلق. 
�تن اإليثار، وتطوي�ع النفس  وغايته�ا: تنحي�ة م�ا دون احلق ع�ن ُمسرْ
األم�ارة للنف�س املطمئنة، لتنجذب ق�وى التخيل والوه�م إىل ما هو من 
التومه�ات املناس�بة للقوى القدس�ية، يعين�ه عىل ذلك: العبادة املش�فوعة 
عة للكالم موقع القبول  بالذكر، واألحلان املس�تخدمة لقوى النفس، املوقِّ
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يف النف�س، ث�م عني الكالم من واع�ظ ذكي بعبارة بليغ�ة ونغمة رخيمة، 
وسمت رشيد« 

»ف�إذا متت للنفس رياضتها، خرجت من الفعل إىل االنفعال، وعلت 
يف درج�ات ثالث، بغ�ري إرادة منه�ا. عند ذاك ترى احل�ق أوال ومضات 
خاطفة ال تستطيع أن متسكها، لذيذة كأهنا بروق تومض ثم ختفت. وهذا 
مق�ام الوقت، ف�إن داوم الرياضة وصل إىل مقام الوج�د، حتى ينتهي إىل 

مقام السكينة.
فإذا بلغه انقلب له وقته س�كينة وص�ار املخطوف مألوفا، والوميض 

ًنا وحصلت له ُمعارفة مستقرة كأهنا صحبة مستمرة«. شهابا ب�يِّ
ي�رشح كل عبارة من عباراته، وتالميذه يناقش�ونه ويعرتضون عليه. 
يرفق حيًنا ويش�تد عليهم أحيانا حتى مل يبق عىل طلوع الفجر إال س�اعة، 

فأهنى حديثه، وانرصفوا. 
* * *

اغتنم�ُت اجللبة التي أحدثوه�ا، وعدت مرسعة إىل الدرج، كان أزيز 
اخلشب كأنه زئري أسد يف سكون الليل، خفت أن يستيقظ منه أهل البيت. 
فصعدت كا نزلت درجة درجة، أضع قدمي وأرفعها برفق حتى وصلت 

إىل هنايته، ورست إىل احلجرة. 
كانت ورد جالس�ة جتمع شعرها بيدها، ظهرها إىل النافذة، قد أخفى 

ظلها وجهها وبدا ضوء القمر من حوهلا كأنه هالة من نور. 
سألتني: هل نمِت جيدا؟ 

قلت: نعم. 
قالت: أنا سأصيل الصبح، ارتاحي أنت حتى يطلع النهار.

راقبته�ا وق�د قام�ت إىل ح�وض صغري يف الغرف�ة عند الناف�ذة، كان 
احلوض موصوال بأحواض النباتات املعلقة عىل النوافذ من اخلارج. متأل 
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كفه�ا من ماء إبريق إىل جواره، تتمضمض. ث�م تضع كفها اململوءة باملاء 
عىل أنفها، ثم تغسل وجهها. 

صبت املاء عىل س�اعدها األيمن، ومس�حته بكفها، وفعلت ذلك يف 
األيرس، ثم بللت كفيها، ومسحت هبا رأسها، وأذنيها. انحنت بعد ذلك 

حتى مست بيدها قدمها، فمسحتها أيضا.
جفف�ت وجهها وذراعيها، ووقفت يف وس�ط اجلحرة، وجهها ناحية 
الناف�ذة، يملؤه القمر، أنفها صغري، وش�فتاها دقيقتان، وجبينها عريض. 

رفعت كفيها قرب رأسها، ثم طوهتا عىل صدرها.
ل�ف احلجرة س�كينة، حني ب�دأت صالهتا. أس�مع مهس�ا خفيفا من 
فمه�ا، كزقزق�ة العصافري. تركع وتس�جد، وأنا معلقة هب�ا، كأن خيطا ال 

أراه، يقوى بيني وبني هذه الفتاة. 
ظل�ت رافعة كفيها، تنظر نحو النافذة، وش�فتاها تتمتان بكالم، وأنا 

ساكنة، أخفي أنفايس حتى ال تفسد عليها صالهتا، حتى انتهت. 
قلت هلا: »أنا أحبِك«

- وأنا أيضا. ثم ابتسمت لی وقالت: ما اسمك؟
- شريين. 
- حلوى.

- نعم.. وأنت؟
- ورد. 

* * *



»مل حت���ك من قبل الأحد �سيئا.  وهي �سغرية، كانت حتب 
حكاي���ات اأخيها. وحني ك���ربت، و�سارت له���ا حكاياتها، مل 

ي�ساألها اأحد عنها.
ومل تكن هي مم���ن يلقون حياتهم ل���كل اأذن عابرة، يف 
ال�س���وق اأو يف احلمام اأو يف �سهرات الرثثرة التي تقطع بها 
اجلواري ليل ال�ستاء الطويل. حتى جاءتها �سريين، فاأيقظت 

بف�سولها وباأن�س �سحبتها حكاياتها النائمة.. «.
الراوي
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همذان
م »ورد« أغصان األشجار حول الِركة الصغرية، ومتسح أوراقها،  ُتقلِّ
وش�ريين جالس�ة حتمل صحن�ا كبريا فيه فس�تق تقرشه وجتم�ع القرش يف 

صحن آخر أصغر منه. 
كانت قد بدأت تألف البيت، تس�اعد »س�تارة« يف املطبخ ويف ترتيب 
احلج�رات، وتق�يض أكث�ر اليوم م�ع ورد. حتكي هلا عن اإلله الس�اكن يف 
النه�ر، يأخذ قربان�ا كل عام، وعن أمها وأبيها. وع�ن ملك البلغار الذي 
أس�لم ليحميه املس�لمون من غارات جريانه اليهود. وحتكي هلا عن رجل 

عظيم وجدوه يسبح يف النهر، فظنوه متساحا.
َبته عند كتف الرُجل متوسط الطول كا قال أيب، أيب  - كان رجال ُركرْ
رآه، مل يكن يفهم حديثهم وال فهموا حديثه. محلوه إىل قرص القيرص، وكان 
الناس يذهبون إىل هناك ليشاهدوه يف فناء القرص. كانت األطفال ختشاه، 

والنساء احلوامل الاليت يمرون أمام القرص ويرونه يسقط محلهن. 
أمر به القيرص فربط يف شجرة يف الغابة حتى مات. رأيت عظامه وأنا 
صغرية حني ذهبت إىل الغابة. كانت كبرية جدا. يقولون إنه من قوم كانوا 

يسكنون يف بالدنا منذ سنني بعيدة، ماتوا مجيعا وبقي هو. 
قالت ورد: 

»كنت جموس�ية، تعلمت من أيب وأخي أن املجوسية هي أقدم دين يف 
العامل، وأول طريق ملعرفة اآلهلة. 

املجوسية ديانة النار والنور، ديانة احلقيقة والصفاء. دين آهورا اإلله 
ِلم الناس عنه: الذي نادى النبي زرادشت لُيعرْ

 »بأذني�ك اس�تمع إىل هذه احلقيقة وبعقل�ك افهمها وبقلبك جيب أن 
حتبها. اهنض أهيا النائم، أهيا الغافل، أهيا الكسول. وانرش كلات اإلله يف 

كل مكان نمت فيه أو صحوت أو أكلت أو رشبت.
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 اهن�ض وقل كلم�ة اإلله والتك�ن أخرس يف احلق والتك�ن متهاونا 
يف اخل�ري.. هذه أوامري أنا احلاف�ظ، البديع، العليم اخلبري، مانح الصحة، 
أه�ورا مازدا، القدوس، اجلليل، امللك الذي ال رادَّ لقضائه، األحد الذي 
ال خيي�ب مؤمل�ه، ال�ذي ال ُيمَكر به، القاه�ر لكلِّ يشء، العظي�م، النور، 

احلكيم، خري احلاكمني«.
أيب كان مزارعا، يعمل يف بستان من بساتني األمري، حني جاء املسلمون 
أق�روا الناس ع�ىل أراضيهم يزرعوهنا عىل أن يدفع�وا اجلزية واخلراج إىل 
بي�ت املال، وبقي الفالحون عىل ما هم فيه من أرض، وأعيد تعريف قيم 
اإلجيار ونس�ب املزارعة التي كانت قد ارتفعت قبل جميئهم. أما األرايض 
التي كان�ت مملوكة لألكارسة فآلت كاملة إىل بيت املال، وترك الفالحون 

فيها، يورثوهنا ألبنائهم عىل أن يؤدوا كذلك خراجها وجبايتها.
بق�ي الن�اس عىل هذا األمر س�نني طويل�ة، جيمع اخل�راج جايب بيت 
امل�ال، ثم يرس�له إىل اخلليفة يف دمش�ق ثم يف بغداد، حت�ى جاءت املالك 
اجلدي�دة فاقتس�مت أرض ف�ارس، يف ضع�ف من العباس�يني، وفرضت 

رضائب جديدة مل تكن موجودة. 
أدرك�ت الدنيا، ويل فيه�ا أخ كبري يس�اعد أيب يف عمله، خيرج معه يف 
الصب�اح قاص�دا احلق�ل ويعود معه عن�د املغرب، يتن�اوالن طعامها، ثم 

يبقى أخي معي حيكي يل حكايات يومه الطويل.
كن�ت أصغر منه بعرش س�نني. طفل�ة الهية حني كان س�اعده يقوى 

ويتعلم محل الفأس مع أيب. 
وعندما بدأت أعي ما حويل، صحبرُْت زوجة أيب إىل بيت النار ألسمع 
عظ�ات الكهان وحكاياهتم. يقرؤون علينا جزءا من تاريخ بالدنا القديم 

قبل أن يأتيها العرب. ويعلموننا القراءة والكتابة بلغة الفرس.
حكايات أخي كانت أمجل من حكايات الكاهن. 
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ال حيك�ي ع�ن احل�رب وال ع�ن األرض املس�لوبة، بل ع�ن عمله يف 
البستان، عن شجرة اجلوز الكبرية التي تعلق النساء عىل أغصاهنا أمانيهن، 
وع�ن البئر املس�حور، وعن الفراش�ات البيضاء التي تكث�ر عند البحرية، 
وتيضء يف املس�اء.. يزعمون أن هذه الفراش�ات ه�ي أرواح الطيبني ممن 

ماتوا، تتجمع معا. 
حيك�ي عن رحالت الصيد، وعن موكب األمري الذي يلف أصفهان 

يوم اجلمعة، ثم قبل أن ينتهي إىل جامع املدينة الكبري. 
حيكي عن أحالمه يف امتالك بستان كبري، يكون فيه فالحون ويسرتيح 

هو ويسرتيح أيب من العمل. 
كنا نقيض الليل متقاربني عىل بس�اط واحد من الصوف، مل يكن بيتنا 
س�وى حجرة واحدة، ومل يكن لنا فراش سوى هذا البساط، وحشايا من 

القش يضع أيب عليها رأسه وهو نائم. 
أظل أس�مع أخ�ي، حتى يغلبنا النوم، فأنام وأن�ا متعلقة برقبته. أبقى 
ملتصقة بصدره أطرد بدقات قلبه خوفا ال أعرف هلا سببا، وأستعني بدفئه 

عىل برودة الليايل الطويلة. 
مرت األيام، وكرت. 

تغري جسدي. 
وتغري أخي معي أيضا. 

أصبحت أش�عر بته�دج صوته حني يك�ون قريبا من�ي، مل يعد حيكي 
باسرتس�ال كا كان يفعل. يس�كت كثريا، كمن جيف حلق�ه، وتكون يده 

باردة حني أملسها، فيسحبها رسيعا. 
مل أفهم أي يشء غرّيين وال أي يشء غرّي أخي، كنت أجري إليه أتعلق 
بعنقه إذا أقبل مع أيب، فيضغطني بذراعيه القويتني حتى كأين سأذوب يف 

صدره، ثم يبعدين عنه فجأة، كأنا ينزعني من احلياة نزعا.
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مل يع�د قلب�ه يطرد خويف كل ليلة، أنام متك�ورة عىل نفيس، أحاول أن 
أدف�ئ نف�يس بفخذّي، وال أفلح. أس�تعيد م�ن حكاياته م�ا يقطع صمت 
س�ى يش�به السقوط من  الليل حتى أنام. مل يعد النوم يأيت ناعا كا كان، َأمرْ

حافة جبل مرتفع، إن مل يقتلني الفزع يقتلني االرتطام. 
بعد أيام سمعته حيدث أيب يف أمر الزواج. 

كن�ا معزول�ني يف ط�رف املدينة وال ص�الت لنا بأي أح�د، مل تكن يل 
صديق�ات أعرف منهن ش�يئا من حكايات النس�اء. مل أك�ن أعرف ما هو 
ال�زواج الذي يتحدثا عن�ه، بعد وفاة أمي تزوج أيب ام�رأة أخرى. زوجة 
أيب تق�وم بنف�س أعال أمي، تكنس الدار، وتطع�م الدجاج وختض اللبن 
وتطبخ الغداء أليب وألخي، أس�اعدها يف كل هذه األعال. يس�كن أخي 

يف نفس الدار، فا حاجته لزوجة تكنس وتطعم وختض وتطبخ. 
غضب أيب، وأحسست من اضطرابه وتغريه أن أخي قد حدثه يف أمر 

يسء. 
سمعت أخي يقول له:

»أمل يأمرن�ا نبينا هبذا الزواج، أال تس�مح رشيع�ة املجوس بأن أتزوج 
أختي. وأنا أحبها«.

- لكن املسلمني ال يسمحون بذلك!
- وما دخلنا نحن بذلك، هم ال يطبقون رشيعتهم عىل غريهم. 

مل جيب�ه أيب، س�كت. ظل أخي يتحدث كث�ريا، كان متوترا، وغاضبا، 
وأيب ينظر إليه، وال يتكلم. 

ث�م انقط�ع ال�كالم فج�أة، ومل يع�د ي�دور يف البيت حدي�ث بني أيب 
وأخي. 

أياٌم قليلة وسافر أيب وأخذ معه أخي ، وتركاين مع زوجة أيب. 
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قال أيب إهنا س�يغيبان يف بالد الش�ال الباردة ش�هورا، لكنه عاد بعد 
أسبوعني وحده.. تاركا أخي هناك.

مل جيبن�ي حني س�ألته مل رحل أخي. قال إن�ه وجد عمال أفضل هناك، 
يعينه عىل شئون احلياة القاسية. 

ظ�ن أيب أنه قادر عىل حتم�ل العمل وحده، لكنه اكتش�ف عجزه عن 
ذلك حني أصبح وحيدا. 

يقيض اليوم كله يف احلقل وال ينجز إال القليل من العمل. وحني جاء 
موعد دفع أجرة احلقل مل يكن معه ما يكفي، حاول أن ياطل اجلايب لكنه 

مل يستجب. هدده بنزع األرض منه، إن مل يدفع ما عليه.
مل يكن القانون يس�مح بذلك، رف�ض أيب األمر يف البداية، وهدده أن 
يش�كوه للقايض. سرياعي القايض عرسه ويمهله، كا يفعل مع املعرسين 

دائا. 
لكن اجلايب أعاد هتديده إما أن يدفع أو يسجن. 

ع�اش أيب حياته مزارع�ا ال يعرف طريق دار القض�اء ومل ير يف حقله 
رشطيا واحدا. خاف إن هو اشتكى أال يسمعه أحد.

من ذا الذي يس�مع ش�كوى مزارع جمويس فق�ري ال يعرفه أحد، أمام 
جايب بيت املال الذي خياف منه كل أهل مهذان. 

باعت�ِك أمك لئال تراك قربانا لنهر فوجل�ا. وباعني أيب ليقطع الطريق 
عىل أخي فيا يفكر فيه.. كالمها أرادا محايتنا! 

أفك�ر أحيانا أنه ربا كان�ت أمامه حلول أخرى كثرية يتخلص هبا من 
إحل�اح اجلايب، لكنه رآها فرصة مناس�بة ليبعدين أكث�ر عن أخي، وألكون 

قريبة منه يف نفس الوقت فيمكنه رؤيتي حني يريد.
باعني أيب للجايب، وباعني اجلايب إىل القرص. 
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يف القرص، كان كبري اخلصيان قّيم احلريم، أس�مر مش�دود اجلسد، له 
حلية بيضاء، وشارب كث، وعىل رأسه عامة كبرية. 

أدخلن�ي إىل حج�رة واس�عة فيها أرائ�ك وفرش، وبس�ٌط معلقة عىل 
اجلدران فيها نقوش فارسية حتكي حياة بالد فارس القديمة. 

فحصني م�ن أصابع قدمي، إصبعا إصبعا، إىل مفرق ش�عري. جيس 
أصابعي، وذراعي، ويطلب مني أن أميش أمامه، وأقعد وأقوم. 

فتح فمي وشمه، ونظر يف أذين، ثم مد يده خيلع ثيايب. 
تش�بثت هب�ا، فزع�ة ال أعرف ماذا يري�د أن يصنع. حاول�ت دفع يده 

لكنها كانت قوية. 
حتدث وكان صوته ناعا حادا، ال يش�به هيئته القاسية، قال: ال ختيش 
شيئا، البد أن أتأكد أن قرص سيدي لن يضم فيه إال نوادر الدر، وال مكان 
ليشء ال يعجب موالي فيه. أنا املس�ئول عن خزان�ة جواهره، وأنت منذ 

اليوم من جواهره.
متنيت أن تنشق األرض فتبلعني، أغمضت عيني وأنا أشعر بجسدي 
ينكشف له، وشعرت برأيس كأنا سينفجر مما فيه من غليان، مل متسني يده 
أبدا، كان يعرف كيف ينجز عمله دون أن تدنس يده جوهرة س�يده التي 

آلت إىل القرص.
 

* * *



والرحمُة  االأم��ور،  لعواقب  مالحظته  جتود  اأن  هي  ال��راأي  »اأ�سالة 
اأمل،  اأو ينزل به  الرّقة على من يحل به مكروه  هي التي تلحقها 
يقبح  التي  االأم��ور  عن  النف�س  ارت��داع  يح�سن  اأن  هو  واحلياُء 
 اأال تقت�رص على بلوغ غاية 

ِ

تعاطيها واالإقدام عليها، وعظُم الهمة
من االأمور التي تزداد بها ف�سيلة و�رصفا حتى ت�سمو اإىل ما وراءها 
اأن  اأعظم قدرا واأجل خطرا، وح�سُن العهد واملحافظُة هو  مما هو 
تكون اأحوال القرابات وال�سداقات التي جرت املعرفة بينهم وبينه 

حمفوظة عنده واقعة حتت الّذكر متمكنة من العناية.«
ابن سينا 
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املَلَك
» .... أصبحت أختي جارية من جواري األمري. 

ومل يكن أسوأ عيّل من هذا اخلرب، فام من أحد يدخل القرص إال ويغري 
دينه جربا، ليصبح مسلام. 

كنت ثائرا وغاضبا وأنا أعاتب أيب الذي أغضب اهلل، والنار املقدس�ة 
حني حرمنا من الزواج، لرييض خوفه. 

عاقبه اهلل عىل ذلك بكفر ابنته.
كان�ت نف�ي ختتلط بأش�ياء كث�رية، غضب ع�ارم من أيب، وس�عادة 
خفية بأمله الذي مل يكن يس�تطيع أن يداريه، وبش�فقة عليه أن ينتهي عمره 
هبذه احلرسة وهو الذي قىض حياته ال يريد ش�يئا س�وى أن حيافظ عيّل أنا 

وأختي.
هكذا حني نستهني برشيعتنا، يستهني اهلل بنا. 

لكن.. 
ما ذنبي أنا.

ما ذنبه هو أيضا؟ 
م�اذا يفعل اإلنس�ان حني يبتىل باخلوف والعجز س�وى م�ا فعل هو، 
كيف كان س�يتحمل حياته يف ظل خوف كبري يسجنه. مل تكن له عزوة أو 

سند، كنا بيوتا جموسية قليلة يف مدينة غلب يف أهلها املسلمون.
رغم ذلك مل أملك املقدرة عىل مواساته، ربام مل أملك الرغبة يف ذلك. 
كن�ت أخ�رج أبح�ث عنها. أخت�ي، وحبيبت�ي التي حرمن�ي منها أيب 
وقانون املسلمني، أدور كل يوم حول قرص احلريم، معرضا نفي لغضب 

حرس األمري وخصيانه القساة. 
كانت حكايات قسوهتم مشهورة يتداوهلا الناس.
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 أنصاف الرجال، الذين ال يدركون من النساء إال أهنن جواهر األمري، 
كأهنم حرس عىل خزانة ال قّيمني عىل بيت يسكنه برش أحياء. 

لي�س ألح�د أن يمد إىل جواهر األم�ري عينا وال يدا، وم�ن قاده حظه 
العث�ر، فرأى منهم ش�يئا ولو باخلطأ، حني يعرب موكبه�ن أو جيتزن النهر، 

فإهنم يسلبونه حياته عقابا عىل ذلك.
أق�ي النه�ار قريب�ا م�ن الق�رص أراق�ب الداخل�ني واخلارج�ني. ال 
خترج النس�اء إال يف مواكب مس�تورة، حييط هبن احل�راس والعبيد. كانت 
هل�ن نزه�ة ثابتة يف كل ش�هر، خيرج�ن إىل البحرية، ينصب هل�ن اخلصيان 
خياما، ويمدون هلن بس�طا. ويظللن يف هلو حتى تقارب الش�مس املغيب 

فيعوّدن.
فحصت املكان قبل جميئهن، حتى عثرت عىل جذع شجرة قد جتّوف، 

فسكنته، حتى وصلوا. 
راقب�ت العبيد وه�م يعدون األرض، ويمدون املفارش والبس�ط، ثم 

نزلت النساء، ودارت أطباق الفاكهة وكؤوس الرشاب. 
كان صوت ضحكهن، وعبثهن يصلني واضحا وأنا أحاول من فرجة 

اجلذع الصغرية أن أكتشف أختي من بينهن. 
ت�وزع املغن�ون، وح�رت الفاكه�ة، وس�معت رنني األوت�ار وقرع 

الدفوف. 
كان�ت أكثر األحل�ان عربية، يغنيها جوار جئن م�ن بغداد ومن أقىص 
ب�اد املغرب، ومن احلجاز. وب�ني األحلان العربية، عرفت أحلانا فارس�ية 

قديمة أيضا. 
كنت مش�وش الفكر فلم أش�عر بيشء مما حيدث. رّنة أصوات الغناء 

كأهنا مطارق يف رأيس، تزيد قلقي. 
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طال املجلس حتى انته�ى، وانتحى بعض العبيد باجلواري. عند ذاك 
رأيته�ا، كان�ت متمددة ب�ني يدي عبد، رأس�ه عىل صدره�ا، وأصابعه يف 

شعرها. 
غىل رأيس، وكدت أفضح نفي وأرصخ خارجا من الشجرة، فأقتله. 

لكن عيني رصدت احلرس فجبنت عن ذلك. 
من هذا العبد الذي تبدو يف يده آثار القيود، ما عاقته بأختي؟ 

إح�دى زوجات األمري التي اش�رت برس�تو غ�ارت منها حني رأت 
مجاهلا، وخافت إن رآها زوجها أن ترصفه عن نسائه، فزوجتها هلذا العبد، 
مل�ا رأت�ه من ميله هل�ا. كان عب�دا أرمينيا. دب�رت له بيتا يس�كن فيه خارج 
القرص، وزفتهام أمام مرأى من العبيد واجلواري ونرشت اخلرب يف القرص، 

عّل ذلك يفلح يف قتل قلقها.
أخ�ربين بذل�ك أح�د اجلنود الذي�ن اس�تطعت أن أحت�دث إليهم بعد 

ذلك.
مض�ت س�نة منذ ه�ذا اليوم حتى اس�تطعت أن ألتقي هب�ا. عرفتها يف 

السوق وهي تشري حبوبا وُخر. 
لقيتن�ي لق�اء فاترًا، كأين م�ا قطعت هذه الش�هور دام�ي القلب لكي 

أراها، وأحمو بعناقها جراح طول السري وأرد هبا روحي اهلاربة. 
بدا صويت خارجا من قرب بعيد وأنا أحتدث إليها. 

- أحقا تركت دينك يا برستو.
- مل يعد اسمي برستو، أنا اآلن ورد. 

- تركت دينك واسمك ألجل هذا البائس الذي مل يشف معصمه من 
أثر القيد بعد.
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- أن�ت تعرف أن ذلك مل حي�دث، إهنا أقدار الس�امء علينا. هذا الذي 
تتح�دث عن�ه ه�و اآلن زوج�ي، وحق ع�يّل أن أحرم�ه، يف حضوره ويف 

غيابه. وإن أهنته فأنا البائسة ال هو. أليس هذا يف تعاليم املجوسية.
- املجوسية أقدم من هذا الدين الذي دخل علينا، فأفسد حياتنا. 

كن�ت أعرف أهن�ا ربام كانت مراقبة، ختش�ى أن تتح�دث بيشء ينقل 
عنه�ا. ال أص�دق أهن�ا نس�يت كل يشء فج�أة. أردت أن أح�رك فيها أي 

عاطفة جتعلها تعيد التفكري يف كل يشء . 
قلت: 

- وأي دين هذا الذي يسلب الناس حريتهم؟.. 
مل أتركها لتجيب، أكملت: 

»ش�تان يا برس�تو بني اعتناق الدين وبني اإليامن به، ش�تان بني اإليامن 
وبني االطمئنان. هل أنت مطمئنة هلذا الدين الذي اعتنقته. هل تش�عرين 
بالصفاء وأنت تقفني تدعني إهلهم. بأي لسان تدعني، بلسانك أم بلساهنم، 

هل يفهم إهلهم لساننا، هل جييب دعاءنا. 
لو تعلمني أّي تضحية ضحيت ألجل أن ألقاك، وكم رصفت من ليال 
ألجل هذا اليوم. هل تكون الس�امء قاس�ية لتركني أعذب نفي كل هذا 
الع�ذاب حتى أصل إليك، ث�م تقولني قد فرقنا ديننا، أّي رشيعة هذه التي 
تقف دون حياة الناس وسعادهتم. كيف أصدق رشيعة تعد الناس بسعادة 

يف العامل اآلخر وهي حترمهم السعادة يف عاملهم الذي يعيشون فيه«.
مل جتبن�ي، رحلت وتركتني، وحيدا.. قالت أنت أخي وس�تظل أيامنا 
الت�ي قضيناه�ا معا هي أثم�ن يشء لك عندي، لكنني لن أس�تطيع لقاءك 

بعد اليوم. 
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كانت قاسية وهي تردين. كانت قاسية جدا. 
 ل�و كان أحد مكاين ماذا كان س�يفعل يا س�يدي س�وى أن يقتل هذا 

العبد الذي دنس روح أخته قبل أن يدنس جسدها. 
مل تعد برس�تو تل�ك الفتاة العذبة، التي كان قرهب�ا مني يمنحني احلياة 
والعافي�ة. كنت كمن قط�ع الصحراء بحثا عن امل�اء، فانتهى إىل صحراء 

أكرب وأقسى. 
قتلته، وأنا أعلم أين لن أعيد برستو الطاهرة بقتله، قتلته ألين مل أستطع 

أن أقتلها هي«.
كن�ت أبك�ي يف القاعة وأنا أس�مع حدي�ث أخي، جاثي�ة عند قدمي 

القايض أطلب العفو له:
»إنه أخي وليس يل سواه«.

»ما كان المرأة مسلمة أن تشفع لكافر يف حد من حدود اهلل«.
وددت لو اس�تطعت أن أس�ب هذا القايض ق�ايس القلب، متنيت أن 

أرصخ فيه »أنا لست مسلمة لو كان اإلسالم دينا قاسيا هكذا«.
كان�ت الغص�ة متلكن�ي، وأنا أتش�بث بثي�اب أخي، عاج�زة عن دفع 

املوت عنه. 
»لقد قَتل زوجي، لكنه أخي. لن أفقدمها سويا«.

كان صوت القايض قويا يشق قلبي وهو يميل عىل كاتبه حكمه: 
»من قتل يقتل«.

* * *

»حيث كانت الرمحة تكون الرشيعة«.
دوى صوت�ه كأنا هو حبل ألقي إيّل يف جلة البحر، وقد ش�ارفت عىل 

الغرق. 
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كأن اهلل قد س�مع ابتهاالت قلبي، فأرسل إيّل مالكا من عنده.مل أرفع 
رأيس ناحية الصوت. سمعت القايض جييبه:

- لكنه حد، وال رمحة يف احلد وال شفاعة. 
- »املقتول عبد، والقاتل حر، وال قصاص يف غري مساواة«.

- تكون عليه الدية، وأنّى هلذا املعدم أن يدفع شيئا. 
حبوت مرسعة حتى قبلت قدميه، وتعلقت بعباءته: 

»أنا أبيع نفيس لك يا سيدي بديته«.
مل يك�ن الق�ايض مقتنع�ا، لكن هيب�ة الرج�ل وصوته الواث�ق القوي 

منحاين اطمئنانا جعلني أدرك أن األمر قد حسم وأن أخي قد نجا. 
مل أكن أعلم من يكون، ومل أستطع أن أسأله، كان مهيبا وحني رفعت 

عيني إىل وجهه خفت أن خيطف برصي فأنزلتها رسيعا. 
كأنه مل يكن إال َمَلك أرسله اهلل إيّل وإىل أخي. 

خرج أخي ال يصدق أنه نجا، وعدت أنا إىل القرص أفكر فيمن يكون 
ه�ذا الرجل، وهل اش�رتاين حقا، هل س�أنتقل إليه، وأك�ون عنده، كنت 
س�عيدة ألن أخ�ي أصبح ح�را، وس�عيدة بخاطري أين س�أكون عند هذا 

الرجل. 
عدت إىل القرص أنتظر.. لكن شيئا مل حيدث. 

مض�ت األيام التالية برتابة أيام الق�رص املعهودة، ال أحد يلتفت فيها 
ألحد، جتري احلكايات عابرة ال أصل هلا وال مستقر حتى مرضت سيديت 
فانش�غلنا هبا. أصابتها محى بع�د عودهتا من رحلة إىل الريف القريب. كنا 
نسهر إىل جوارها، نمسح وجهها بقطع مبلولة من القاش، وحاهلا يسوء، 
زاد عليه�ا م�ع احلم�ى قيء مدمم، فأبلغن�ا األمري، قال إنه سريس�ل إليها 

طبيبه أبو عيل. 
ج�اء الطبي�ب، ومل أكن حارضة معه�ا، أعطى من كان�وا قريبني منها 

كيسا فيه أعشاب طلب أن تغىل مع املاء، ثم تعاد إليه.



251

كنت يف املطبخ حني جاءت األعش�اب، قالت الفتاة التي أحرضهتا: 
سيديت تريدها برسعة، أحرضي معك إناًء فارغا أيضا. ثم انرصفت. 

محلُت األعش�اب املغلية يف إناء، وضعته يف آخر أوسع منه، صعدت 
هبا إىل سيديت.

ظهره إىل الباب، لكنني عرفته. 
كان هو املالك الذي أنقذ أخي. 

ش�عرت بقرب�ه قب�ل أن أدخ�ل إىل الغرف�ة، دق قلبي برسع�ة عندما 
حاذي�ت الباب، وحني ملحته ارجتفت يدي، خفت إن هو نظر ناحيتي أال 

حتملني قدمي، فيسقط اإلناء. 
أردت أن أج�ري إلي�ه، أعانق�ه وأقب�ل يدي�ه وقدمي�ه. لكنني وقفت 

ساكنة ال أحترك. 
نادتني وصيفة األمرية املقربة إليها:

»مِلَ تقفني مكانك هكذا، ضعي ما بيدك أمام الطبيب وانرصيف«.
تقدم�ت ناحيته ببطء، أش�عر بنبض قلب�ي يف رأيس طرقا قويا، حتى 

حاذيته. 
رف�ع وجهه ناحيت�ي، فرأيت عينيه؛ زرقاوين بلون الس�اء، وش�عره 

املنثور من عامته عىل كتفيه كأنه أشعة الشمس. 
منحن�ي وجه�ه اطمئنان�ا، وس�كينة، هدأ الط�رق م�ن رأيس، ودب 

الدفء يف أطرايف الباردة. 
ناولت�ه اإلناء، وجلس�ت عىل األرض قرب قدمي�ه، كأنني قطة قرب 

نار يف ليل شتاء عاصف. 
حاول�ت أن أتكل�م فلم أجد ص�ويت، أردت أن أس�أله إن كان يأمرنا 
ب�يشء آخر لس�يديت. رتب�ت اجلملة أكثر م�ن مرة ويف كل م�رة أحاول أن 

أنطق هبا، أسكت.
راقبته وهو يأخذ من األعش�اب، وخيلطه بعجني معه، ثم يقس�مه يف 
زجاج�ات صغ�رية. يقول: »ترشب م�ن هذا الدواء يف الصباح واملس�اء، 
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ومن هذا قبل الغداء، سأكتب لكم طعامها خالل األيام القادمة يف وصفة 
العالج، ال ختالفها حتى تشفى، وسأمر عليها بعد مخسة أيام«.

ثم مجع أدواته، وانرصف، ال ينظر ليشء مما حوله. 
* * *

»من هذا الطبيب«؟
»ه�ذا أب�و عيّل بن س�ينا، وزي�ر موالي األمري، وأش�هر أطب�اء الري 
ومهذان بل أش�هر أطباء بالد فارس وما رواء النهر. يثق فيه األمري كثريا، 

وال يقطع أمرا حتى يسمع منه«.
هو إذن طبيب األمري ووزيره. 

- يزور القرص كثريا! 
- بل يقيم يف القرص أوقاتا طويلة. 

اتسع القرص فجأة، حتى أصبح أرحب مكان إيّل، وقد كان منذ نزلته 
مكانا ضيقا يطبق عىل نفيس، وال أشعر بصلة بيني وبينه. 

رغم أن قرص احلريم مستقل يف مبناه عن قرص اإلمارة، وبينها حديقة 
واس�عة، إال أن معرفتي بوجود أيب عيل داخل أس�وار القرص ساعات من 

النهار كل يوم كانت كافية لتجعلني فرحة. 
ألي يشء أفرح؟ 

ال أعرف. 
إذا أويت إىل فرايش، حمت صورته كل ضجيج اليوم الذي كان، ورن 

يف أذين صوت حلن مجيل: 
يل حبيب خياله نصب عيني واسمه يف جوارحي مكنون
إن تذكرت������ه فكيل قلوب أو تأملت�������ه فكيل عيون

وإذا صحوت، أرسعت إىل غرفة سيديت، أطمئن عليها، وأنا أرجو أن 
يكون أبو عيل قد حرض فأراه هناك، وأجلس قريبة منه أنتظر ما يأمر به.

لكن س�يديت شفيت رسيعا، بعد مخسة أيام من العالج، ومل يعد هناك 
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سبب ملجيء أيب عيل. 
يف املرة األخرية أخرها أهنا مل تعد بحاجة إليه، وال ألي عالج سوى 

أن ينتظم طعامها عىل جدول بينه هلا ملدة أسبوع.
ناديته ويف نفيس أمل أن يذكرين، فلم يتذكر. 

التفت إيل وسألني: هل أستطيع خدمتك؟
ش�عرت برودة تنت�رش يف أطرايف، وبروحي تنس�حب م�ن صدري. 

وانعقد لساين ومل أستطع أن أتكلم بيشء، فمىض.
* * *

عادت س�يديت حت�رض جمالس األم�ري يف مقص�ورة النس�اء، تصحبها 
الوصيف�ة األوىل وحدها. كانت تلك كامتة أرسارها، ومن تس�تعني هبا يف 
كل أم�ر م�ن أمورها. مل حي�دث من قبل أن صحبت س�يديت أيا من فتياهتا 
معها، كانت دائمة الغرية عىل زوجها األمري، ختش�ى إن هو تعلق بجارية 
م�ن جوارهي�ا، فلن تس�تطيع رده، وتك�ون هي الت�ي فتحت ه�ذا الباب 

بنفسها.
تلمست العلل ألكون معها إذا ذهبت إىل هناك فلم أفلح.

حتى كان يوٌم محل الريد رسالة طلب إيصاهلا إليها عىل وجه الرسعة، 
وكانت قد ذهبت إىل القرص.

أدرك�ت أن اهلل يري�د أن يفتح يل هذا الطريق، وإال فِلَم أيت الريد وأنا 
حارضة. أرسعت أمحل الرس�الة، وأن�ا أتعثر يف ثيايب، حتى دخلت عليها 

الهثة من عجلتي، فوقع يف نفسها أن يف األمر خطرا. 
قرَأت الرسالة ثم سألترْ عن حاملها.

قلت: هو يف جناحك مل يغادر بعد.
قامت مرسعة وحلقتها وصيفتها وبقيت وحدي يف القاعة. 

خف�ت أن أبقى وحدي، فتغضب، ومل تطاوعن�ي قدمي عىل اللحاق 
هبا فبقيت.
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كان الغن�اء يأيت من القاعة، رن�ة عود، وصوت جارية، وترديد جوار 
جمتمعات:

نا احُلسرْ مجع  الذي  الوجُه  حّبذا  أسنىأال  لكّنه  الّشمُس  سناه  كأن 
خمّلد ضمريي  يف  هواه  من  األدنىوي��ا  ثويب  من  ت  فّك�ررْ إذا  وأدنى 
أجد فلم  هواَك  من  سلّوًا  أغنىطلبت  فا  عنك  الصَر  نفيس  ُت  وألَزمرْ
امُلنى من  ألّذ  قلبي  إىل  أهناهواَك  بل  الّسحائب  ماء  من  وأعذب 

أزحت طرف الستائر أبحث عنه بني احلارضين. 
كان�ت القاعة مضيئة كأنه نور الش�مس، واألمري ش�مس الدولة عىل 
رسي�ره، والعازفون يف طرف من أطراف القاع�ة، عىل رابية من األرض، 
واجلارية التي تغني جتلس عىل بساط ممدود، متكئة إىل حشية مطرزة أمام 

ختت األمري. 
 أدرت عيني أبحث عن أيب عيل بني اجلالسني فلم أجده. 

رُضب العود من جديد، وجاء صوت املغني يدندن :

نظ����ررْ إذا  غ��زااًل  خط����ررْيا  إذا  وقض���يبا 
مقلتي عّلمت  والس��هررْأنت  النجم  رعي����ة 
أغي����ُد بالكأس  قمرط�اف  كاس�����ِمه  وجهه 
عن�ه بالس���لوِّ  يل  مص���طركيف  عن������ه  ما 

ملا انتهوا من الغناء، مل يكن احلديث س�وى حكايات فكاهة وس�مر، 
عن أخبار األمراء، والكتاب ورجال الدولة. 

مل يظه�ر ابن س�ينا بينهم حتى تأخر الوق�ت، فعدت ال أمحل يف نفيس 
إال حل�ن تلك اجلاري�ة، »أال حبذا الوجه الذي مجع احلس�نا«. وخذالنا ال 

أعرف كيف أصف حده. 
مىض أس�بوع حتى اس�تطعُت أن أع�ود مرة أخرى إىل هناك. جلس�ت قرب 

الرشفة، وأزحت الستار وتعلق برصي به، حني وجدته جالسا قرب األمري. 
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أردد الغناء الذي أس�معه كله، وهو حارض مع�ي، حتى انتهى الغناء 
وانرصف املغنون. 

قال األمري: قد وعدتنا أن تفصل لنا احلديث يف بناء املدينة يا أبا عيل، 
ونحن ننتظر وفاءك. 

- إن أذن األمري أخرناه إىل الغد. 
- ومِلَ؟

- إن عق�ل الس�امع بع�د جلس�ة طرب، ال يض�ع اجلد م�ن احلديث 
موضعه الذي يستحقه. 

- أن�ت م�ن يقول ه�ذا، وجمالس الط�رب ال تنقطع م�ن بيتك، حتى 
مطلع الفجر. 

- الفرق يا س�يدي يف موضع اجلد من الط�رب، فهو حني يأيت بعده، 
يك�ون اس�رتاحة من عنائه، وتقوي�ا عليه بعد ذلك، أما ح�ني يكون قبله، 
فالنف�س تظ�ل متعلق�ة بخفت�ه، ويصع�ب عليها إتي�ان ما يل�زم اجلد من 
ج�د. فيقع يف العقل عىل الس�طح ال يف العم�ق، ورسعان ما يضيع يف غري 

مكان. 
- أخشى أنك هترب منا يا أبا عيل.

- ألي يشء أهرب؟
- اسأل نفسك.. 

جاءت عبارة ش�مس الدولة غاضبة يف غري س�ياق غضب، فبدا عىل 
وجوه احلارضين اضطراب وقلق. 

قال أبو عيل: 
- مل أعتد أن حيدثني األمري هبذه الطريقة، هل ساءه منَّا يشء؟

- وال اعتدنا أن تتأخر علينا حني نطلب منك ش�يئا. أم ترى ما بلغنا 
عنك صحيح؟

- وما بلغك؟
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- بلغنا مما بلغنا... أن أبا عيل، طبيبنا ووزيرنا الذي أمناه عىل أجسادنا، 
وأرسار دولتنا يراسل األمري عالء الدولة يف أصفهان. 

- وصّدق األمري ما بلغه؟ 
- وهل خترج رائحة املرق ما مل يكن يف الِقدر حلم؟

- لي�س األم�ر كا بلغك، فل�م يكن األمري ع�الء إال طالب طبٍّ من 
طبيب، ال طالب سياس�ة م�ن وزير، وليس الطب مم�ا ُيملك، فيمنعه من 

َمَلكه عىل من طلبه حمتاًجا. 
قال شمس الدولة متهكا: أنت طبيب جمتهد يا أبا عيل! 

- رشف للم�رء أن يتق�ن ف�ن صح�ة األب�دان، ويعلمه لغ�ريه. وهل 
تتحقق العبادة هلل يف األرض إال من أجساد صحيحة، وعقول سوية.

- ودول قوية أيضا. 
- الدول القوية ال حتتاج إىل أطباء، بل إىل مربني.

- مربني ملن يا أبا عيل؟ 
- لكل من فيها. للملك، وللعامة، وللوزراء بينها.
- الدولة تنظم شئون الناس وتقوم عىل مصاحلهم.

- وكي�ف تع�رف الدول�ة مصالح الن�اس بغري تربي�ة، وكيف يعرف 
الناس أن هذه مصاحلهم فيقفوا عندها وال يتجاوزوهنا بغري تربية، وكيف 

يتقن الوزراء الوساطة بني امللك ورعيته بغري تربية.
- انظ�ر م�ا حي�دث اآلن يف مهذان. عّم�ت الف�وىض كل يشء، امتنع 
املزارع�ون عن دفع خراجه�م، ومنع التجار رضائبه�م، وهاجت العوام 
يف الش�وارع ويف املساجد. وأمس�ى وضع بيت املال حرجا، ولن يستطيع 
حتم�ل أي معركة نداف�ع هبا عن مهذان إن أرادها أحد بس�وء، وهم كثري، 

وأقرهبم الرتك الذين جتول جيوشهم يف أرض فارس ال يمنعها أحد. 
- الناس إذا تذمروا أو ثاروا يا سيدي، فإهنم ال يثورون إال بحق هلم 
يدركون غيابه وحيتاجون إليه، ألن ميل كل يشء باألس�اس إىل الس�كون 
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ال إىل احلركة، فانظر ما هلم من حق حّركهم فاقضه إليهم. فهذا كفيل بأن 
جيمعهم عليك، وال يفرقهم عنك. 

- وكيف أتابع ش�ئون هؤالء العوام، وهذه األخطار حتيق بنا من كل 
جهة. أمل تَر ما كان يف الري بني أمنا، وأخينا، أمل تس�تعن ببدر بن حس�نويه 
لتع�زل جمد، ولوال أنن�ا تداركنا األمر، خلرجت ال�ري من يدي ويد أخي 

بحيلة بن حسنويه هذا. 
- وم�اذا يفي�د تأمني ح�دود مدينة ت�أكل الفتن قلبه�ا. إال أن تنطبق 
جدراهنا من ثقل احلرس عليها. املدن كالعامل، لوال أن له قلبا يشد أطرافه 

إليه الهنار منذ زمن. 
- وماذا نفعل واحلال كا ترى؟

- كن أنت قلب هذه املدينة.. رتبها، يستقم أمرها.
- لن جيدي ذلك اآلن. حيتاج إىل وقت طويل!

- وم�ع ذل�ك فلي�س أمامنا س�واه. فح�ني ُيعرض للطبي�ب مرضان 
أحدمها س�بب لآلخر، يكون عالج الس�بب ه�و األوىل، ورصف الوقت 

يف عالج املسبب محق يقتل املريض. 
- ف�إن مل يك�ن له صر عىل الث�اين، هل نرتك األمل يقتل�ه حتى نداوي 

سبب هذا األمل. 
- نحتال ليخفف األمل، ونحن نعلم أنه لن يتحقق له العالج التام أبدا.

امت�د احلديث بينها، يس�أله فيجيب. وبدا أن ش�مس الدولة قد هدأ 
وأن أب�ا عيل قد اس�تطاب احلديث، ينتقالن من مش�كلة إىل أخرى، حتى 

سأله عن ترتيب املدينة كيف يكون فقال: 
- اإلنس�ان يا موالي منذ وجد يف الدنيا، فارق سائر املخلوقات بأنه 
ال حيس�ن معيشته لو انفرد بحياته من دون رشيك يعاونه عىل رضوريات 
حاجات�ه، فبحث دائ�ا عمن يعينه، ويكفيه.. واح�د ُيبّقل له، وآخر خييط 

وثالث يداوي. 
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ثم احتاج مع ذلك إىل رشيك يس�كن إليه، هتدأ معه نفس�ه، وتتجدد 
يف حرضته روحه، فكانت الزوجة، س�كٌن وحرث تزيد له يف قوته ولدا، 

يؤمنه وحدة الدهر وغوائل األيام.
ومن األرسة ،كانت املجتمعات ،ثم كانت املدن. 

املدين�ُة يا س�يدي ليس�ت س�وى اجتاع أش�خاص عىل هيئ�ة صاحلة، 
لقضاء مصالح مشرتكة بتام رشوطها. وأول هذه الرشوط وجود امللك. 

امللك هو منظم كل ذلك، عنده تنتهي مصالح الناس، فإما أن يكون 
هن�را، حيس�ن اجلمع من الرواف�د، والتوزيع يف القن�وات، أو بركة تتجمع 
فيه�ا املي�اه، حتى تأس�ن. وهذا لق�اء ما للمل�ك من فضل وهيب�ة، وعلوٍّ 

وسلطان.
ولعل سؤاال ُيطرح هنا، وهو سؤال قديم عند الفالسفة. 

أال يكون من الظلم أن يكون يف الناس ملوك وعوام؟
وجواب ذلك سهل، فاهلل منَّ عىل الناس بفضل رأفته مّنا مستأنفا بأن 
جعله�م يف عقوهلم وأفهامه�م متفاوتني كا جعلهم يف أمالكهم ومنازهلم 
متفاضلني، ملا علم ِمن أن تس�اوهيم وتقارهبم باب للفس�اد وللتفاين، فلو 
كان الن�اس كله�م ملوكا لتفانوا حس�دا، ول�و كانوا كلهم س�وقة هللكوا 
رسيع�ا، ول�و اس�تووا يف الغنى ملا مه�ن أحد ألحد، وال رف�د محيم محيا، 
ولو اس�تووا يف الفقر، ملاتوا رضا وهللكوا بؤس�ا. فكان اختالف أقدارهم 
وتف�اوت منازهلم س�ببا لوجوده�م مجيعا وكل ذلك من ش�واهد احلكمة 

وعالمات لطف التدبري. 
- فإن مل يكن هلم ملك؟ 

- فإن مل يكن هلم ملك كان اجتاعا ال مدينة.
- وما الفرق بينها؟ 
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- ال مش�اركة بغري معاملة، والبد يف املعاملة من س�نة وعدل، والبد 
للعدل والس�نة من س�اّن وعادل. يف االجتاعات غري املدنية تكون السنن 
ه�ي األعراف التي تع�ارف عليها الناس، ويكون الع�دل هو ما حيكم به 
كب�ري خيتارونه أو تفرض�ه الظروف لوجاهته أو قوته، أما يف املدينة فامللك 
�اّن وهو العادل وف�ق رشيعة مق�ررة، وهو ال�ذي يضمن للناس  ه�و السَّ

استقامة أحواهلم، وراحة معاشهم.
- كأن امللك خادم وخمدوم؟

- الناس كلهم خدم وخمدومني.
- واألرزاق؟ 

- لو تساوى الناس يف األرزاق كانوا كلهم شيئا واحدا، فيتنافسوا عىل 
اليشء الواحد تنافس األكفاء، ثم يتفق هلم بذلك طبع واحد، فيستحسنوا 
ش�يئا واحدا، ويطلبون ش�يئا واح�دا، وليس م�ن يشء واحد يف األرض 

يكفي الناس مجيعا. فيكون تساوهيم باب فنائهم ال باب بقائهم. 
ه، والناس تفهم العدل فها متفاوتا.  - فكيف يكون العدل إذن، ومن يسنُّ

فمن قضيت له بمصلحته، ساه عدال، ومن قضيت له بعكسها رآه ظلا. 
- ألجل ذلك مل جُيز أن يرتك الناس ألهوائهم، بل كانت احلاجة لسنة 

عادلة، من ساّن أعىل، ال يكون كالناس يرى ما له وال يرى ما عليه. 
- ومن هذا الساّن؟. 

- الرشيع�ة الت�ي أوح�ى هب�ا اهلل للنب�ي هي هذه الُس�ّنة، تنظ�م حياة 
الن�اس، وغاية الرشيع�ة أن يفعل كل واحد اخلري مع نفس�ه ومع رشكائه 

حتى يتم اخلري يف الدنيا كلها. 
الرشيع�ة م�ن اهلل، والقائم عليها النبي، ثم يك�ون امللوك وهم خلفاء 
النبي حراس�ا عىل مصالح الناس ب�ا هي عليه يف الرشيعة. وكل أمري عىل 

اجتاع، هو خليفة النبي عىل مصالح الناس يف هذا االجتاع.
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- النب�ي كان ينظ�م ش�ئون الن�اس بالرشيعة التي هي وحي الس�اء، 
وليس للملوك هذا الوحي. والناس تقرأ نصوص الرشيعة املكتوبة وغري 

املكتوبة بأفهام عديدة. فكيف يستوي العدل واألفهام متعددة؟
- يعم�دون إىل احلكم�ة العملي�ة، يف أبواهب�ا الثالثة، احلكم�ة املدنية 
واحلكم�ة املنزلي�ة واحلكمة اخللقية، ومبدأ هذه الثالث�ة هو جهة الرشيعة 
اإلهلي�ة، وكاالت حدودها ال تس�تبني إال بالرشيعة اإلهلية، ثم يترصفون 
فيها بعد ذلك بالقوة النظرية من البرش فيعرفوا قوانينها الكلية، وجيتهدون 
لبن�اء اجلزئية ع�ىل الكلية. فلألوقات أحكام ال يمك�ن أن تنضبط بقانون 
واح�د. ولو نظم�ت الرشيع�ة كل يشء حتى أصغر ج�زء، لتعذرت عىل 
الناس حياهتم. وهذه الرشيعة، التي ُس�نت لتنظم حياة الناس عىل اخلري، 
محلت يف جوهرها ما يريب الناس عىل هذا اخلري، فسنت هلم رياضات بدنية 
هتذب نفوس�هم لتستقيم مع ما س�تأمرهم به من عمل. إذ الناس ينفرون 
م�ن كل دع�وة إىل اخلري كأن�ه خمالف لطبيعته�م التي خلق�وا منها. وهذه 
الرياض�ات هي يف أبواب العبادة، واخلوف والرجاء، ثم يف أبواب العقل 
واملعرف�ة. وهذان القيدان الزمان خلريية احلي�اة، أال ترى أن املحلول من 

أحدمها أو كليها ال يطاق محل ما يرتكبه من فساد، فيختل ميزان العامل.
- نعم. 

- لذا توجب أن يكون يف الُس�ّنة عقاب له، فليس كل إنسان بمنزجر 
عا خيش�اه يف اآلخرة. وهل متيز اإلنس�ان فيا متيز عن البهائم إال بالثواب 
والعقاب، البهائم مرتوكة ال ُتس�أل وال تعاق�ب. وأمر املدينة ال يرتك إىل 

أخالق الناس وضائرهم، بل إىل احلفظة الذين يضبطون كل ذلك. 
* * *



»ث���م بويع علي ب���ن �سم�س الدولة عل���ى همذان، وطلب 
ا�ستيزار ال�سيخ فاأبى، بعد ما راآه من فعل اجلند اأيام اأبيه، 
واأقام متواريا يف دار اأبي غالب العطار اأربعة �سهور، متم فيها 
كتاب ال�سفاء، كان يكتب يف كل يوم خم�سني ورقة من غري 
كتاب معه، بداأها بكتابة روؤو����س امل�سائل حتى اأكملها يف 
ع�رصين جزءا ثم ابتداأ يف �رصحه���ا حتى اأكمل الطبيعيات 

واالإلهيات، وابتداأ باملنطق. 
ثم اتهمه تاج امللك من جديد، مبكاتبة عالء الدولة حاكم 
اأ�سفه���ان، فاأر�سل م���ن يبحث عنه حتى دل���ه عليه بع�س 

اأ�سدقائه، فقب�سوا عليه و�ُسجن يف قلعة فردجان«.
أبو عبيد بن اجلوزجاين 
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فردجان
الثلج يس�قط رذاذا خفيفا ال يكاد يرى، تش�عر به »ورد« عىل وجهها 
وه�ي تواج�ه الرياح التي بدأت هتب يف تلك الس�اعة املبك�رة من الليل. 
ستزيد رسعتها، وستكون عاصفة إذا انتصف الليل، وعليها أن تصل قبل 

أن حيدث ذلك وإال باتت يف الطريق حتى يطلع الصبح وقد جتمدت. 
مش�ت متعثرة يف ثياهب�ا، والثلج الناعم يكس�و األرض غري املمهدة، 
فيبتلع نصف س�اقيها، وهي تتحرك بثقل، تساعدها عصا طويلة تغرسها 
يف األرض مع كل خطوة. ُتلثم وجهها، وهي تسلك الطريق الذي اتفقت 

مع مهرام عليه. 
كان�ت قد وصل�ت إىل فردجان يف الصباح، خرج�ت من مهذان قبل 
يوم كامل، قطعت مخس�ة عرش فرس�خا قبل أن تلوح هل�ا القلعة يف األفق 
باهتة كأهنا قمة جبل بعيد، مل يكن اجلو يسمح برؤية أكثر من أميال قليلة، 

بعد ذلك يذوب كل يشء يف الضباب الكثيف.
كان عليه�ا أن تنتظر حتى حيل الليل قبل أن تكمل س�ريها إىل القلعة 

كا اتفقا. انتظرت يف خان عىل أطراف املدينة. 
ما بقي هلا يف الطريق، يقطعه الس�ائر يف س�اعة واألرض ممهدة واجلو 
معتدل، سارت هي ثالث ساعات كاملة قبل أن يمأل األفق ضوء مشاعل 

القلعة. 
مل يك�ن أمامها حني تص�ل إال االنتظار حتى يراها مه�رام ويفتح هلا. 
مل تك�ن بينها وس�يلة تواصل أخرى، لن تس�تطيع أن تط�رق الباب حتى 
ال ينكش�ف أمرمها، وقفت يف اجلهة التي حددها هلا، كانت هناك أشجار 
مصفوف�ة يف خ�ط واح�د، عّدت مخس�ا من جه�ة الرشق، وات�كأت عىل 
السادس�ة. يمكنه رؤيتها بوضوح عند هذه الشجرة من حراسته، وتكون 
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بمأم�ن من عي�ون بقية احلرس. اختر عدة مواضع أخرى قبل أن يس�تقر 
عىل هذا املوضع. 

خلفه�ا بخطوات، بيت قديم، فيه مدخ�ل رسداب ينتهي إىل القلعة. 
سيخرج منه ليصحبها عره إىل الداخل. 

فتح الباب ونزال سلا من عرشين درجة.. بعده ممر طويل ضيق.
احتضنها الدفء حني انتهوا إىل املمر. 

عىل جانبيه تتابع مش�اعل متوهجة متنحه الدفء، ووشيش�ا يضاعفه 
تقب�ب الس�قف، يرن صوت أقدامها ع�ىل حجارة املمر حتى يبلغا س�لا 

آخرا، فيصعدانه، ويغلق الباب خلفها. 
، يقطعان مسارب القلعة، يصعدان  مل يتبادال أّي كلمة، سارا صامتنيرْ
درج�ا وينزالن آخر. يفتح مهرام أبوابا ثم يعود يغلقها، يضاعف اخلوف 
أصوات األبواب فتتحول إىل زئري قوي يرن يف نفس�ها كلا أمعنا يف عمق 

القلعة.
 ب�دت القلعة خالية إال منها، خرج�ت حاميتها تؤمن القرص بعد أن 
بلغته�ا أخبار هزيمة األمري عيّل بن ش�مس الدول�ة وتاج امللك أمام عالء 

الدولة أمري أصفهان. 
خاف قائد الرشطة من مترد جنود القرص الذي ظهرت بوادره. فحرك 
احلامية إليهم، رأى أن محاية قرص اإلمارة أهم من حراس�ة قلعة خالية إال 

من سجناء ال قيمة هلم. 
وصال إىل حجرة صغرية باردة من احلجر، هلا كوة مظلمة يف السقف، 
ومصب�اح زيت صغ�ري معلق باجل�دار، مل يكن فيها س�وى فراش صغري، 

وخمالة قد جعلها الشيخ النائم طاولة صغرية، نرش عليها أوراقه. 
مالت ورد عىل الشيخ املتكور يف غطائه، هتزه. 
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»سيدي.. أبو عيل«
كان�ت التزال ختف�ي وجهه�ا بلثامها حني فت�ح عينيه بب�طء فالتقت 

عينامها. 
»هيا يا س�يدي لتخرج من هنا، لي�س أمامنا وقت كثري، رتبنا لك بيتا 

جتلس فيه يومني حتى هتدأ العاصفة، ثم ترحل بعيدا عن هنا«.
نظ�ر أبو ع�يل إىل احلارس الواقف عن�د الباب بريب�ة، وهو يعتدل يف 

جلسته. 
»ال تقل�ق إن�ه مه�رام، تلمي�ذ ل�ك ال تعرفه، ل�ن ييش بنا، ه�و الذي 

ساعدين لنرتب األمر، ولواله ما وصلت إىل هنا«.
»من أنِت«؟

»أنا عملَك احلسن«.
س�اعدته يف ترتي�ب أوراقه ووضعته�ا يف املخالة الصغ�رية، وأرسع 

مهرام حيملها ويفتح هلا الباب.
 يف نفس�ه ش�ك منها؛ ربا كانا مرس�لني من قائد الرشطة، أو من تاج 
املل�ك، حيلة يدبراهنا لقتله بعد أن هامج�وا بيته ورسقوا متاعه وكتبه. لقد 
أغروا األمري شمس الدولة من قبل بذلك فاكتفي بإبعاده، ولوال أن علته 
الت�ي كان يعاجل�ه منها أبو ع�يّل عاودته لربا كان ترصف�ه غري ذلك. اآلن 

وقد تويف شمس الدولة، فابنه عيلٌّ يتبع قادة جنده فيا يشريون عليه به.
ومم�ا زاد ش�كه صمت القلع�ة التي مل تكن هت�دأ أبدا قب�ل ذلك، أين 

ذهب احلرس؟.
سار صامتا يدور عقله يبحث عن أسباب ملا حيدث حوله، ويستغرب 

اطمئنانه رغم ذلك.
ربا هو صوهتا احلنون الذي ترسب يف نفس�ه وهي توقظه. ألول مرة 
يصحو أبو عيل منذ فارق أمه يف بخارى عىل صوت حاٍن ينادي باسمه. 
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أس�اؤنا، مفاتيح قلوبنا، منشورة للجميع، لكن القليلني من حيسنون 
استعاهلا.

ظ�ل وجهها مس�تورا، عيناها البنيتان، تش�عره أنه يعرفه�ا. أين رأى 
هاتني العينني من قبل.

ربا هي العيون تتشابه حني تسرت الوجوه. 
من قال هذا؟

من قال إن العيون تتش�ابه حني تس�رت الوجوه. وه�ل يف الدنيا عينان 
متشاهبتان؟

مل يك�ن صايف الذهن وهو يفكر، قلقه يقط�ع عليه دوائر تفكريه، فال 
تكتم�ل. رب�ا كان يقطع قلقه هبذا التفكري أيضا. كي�ف ملثله وهو يعلم ما 

حياك له أن يقوم مع اثنني ال يعرفها، جندي وفتاة ملثمة، ال يتحدثان.
حياول أن يتفرس من وجهيها أي يشء فال جيد. 

لو أنه اطلع إىل عقلها اآلن لسمعها حتدث نفسها: »هل عرفها«؟.
ودت ل�و خت�ره أهنا تلك الفتاة التي جثت عن�د قدميه يف ذلك اليوم، 
سيعرفها بالتأكيد وحده، هو رجل ذكي، لوال ذكاؤه ملا كان يف هذا املكان 

اآلن.
رجل ال يشبهه أي أحد، فريد كأنه نبي حيمل دعوة صافية، مل يدنسها 

البرش بعد، ودت يف كل ليلة سمعته يف مقصورة النساء لو أهنا تبعته.
املَل�ك الذي رد روح أخيها من القتل، ورد لألمري روحه حني مرض 

فلم يمت.
يتهامس�ون يف الق�رص أن اب�ن س�ينا يمل�ك ف�ن دفع امل�وت. أما هي 

فكانت تؤمن أنه يملك رس بناء احلياة.
سمَعترْه يقول لألمري يوما وهي يف املقصورة:

»أهي�ا األمري، تع�ددت األقوال يف بن�اء املدينة وإدارهت�ا، وما تقوم به 
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أحواهلا، والذي أراه من نظام هذا الدين الذي تقوم عليه حياتنا أن املدينة 
إنا تقوم عىل ثالثة أجزاء، املدّبرون، والصناع، واحلفظة. 

ويك�ون لكل جن�س من ه�ذه األجناس رئي�س مرّتب حتته رؤس�اء 
يلونه، وهكذا حتت كل واحد من يليه حتى ينتهي العمل إىل أفناء الناس. 
درٌج مرتب، ال يقوم أعاله إال بأسفله، وال يصلح أسفله إن فسد أعاله. 
وال يص�ح أن يكون يف املدينة بط�ال وال عاطل. والبطالون املدينة ال 
خيرجون إما من ذوي العاهات، أو متكاس�لني وأرباب صناعات فاس�دة 

تغني عن تعلم صنعة ذات فائدة، كالرسقة والقوادة. 
أم�ا العطال�ون م�ن ذوي العاه�ات، ففري�ق رأى أن تتخل�ص منهم 
املدن بالنفي أو بالقتل، ونحن ال نرى ذلك، فكفايتهم وقوهتم ال جتحف 
باملدين�ة؛ بل إن نبذهم جيحف بأخالق أه�ل املدينة ودينهم. فإن كان هلم 
قراب�ة رجع هبم إىل قرابتهم وكفايتهم عىل »املدبرين« يف املدينة، وإال أقيم 

هلم مأوى، تكون فيه كفايتهم. 
أم�ا العطالون من غري أصحاب العاهات، ومن أصحاب الصناعات 
الت�ي ال نت�اج منها، أو تل�ك الصناعات التي تنتقل هب�ا األمالك من دون 

مصلحة متحققة كالقار والربا، فالبد هلم من العقوبات والغرامات.
وال يصح أن يس�مح بصناعة ما مل يكن فيها عوض. والعوض منه ما 
ه�و جوهر م�ادي أو منفعة أو هو ذكر مجيل أو غري ذلك مما هو معدود يف 

اخلريات البرشية.
والبد للمدينة من وجه مال مشرتك، يكون بعضه من حقوق تفرض 
ع�ىل األرباح واملكاس�ب الطبيع�ة، وبعضه م�ن الغرام�ات والعقوبات، 
وج�زء يكون م�ن أم�وال املنابذين للس�نة، بعقوبات تف�رض عليهم. ثم 
يكون هذا املال مرصوفا يف املصالح املش�رتكة ألهل املدينة، ورزق من ال 

يستطيعون العمل. 



268

- الوزراء مثلك حييون املالك يا أبا عيل. 
- ال�وزراء مثيل، حيال بينهم وبني املعرفة، ونورها بأس�تار السياس�ية 

السميكة حني جيلسون عىل أرسة امللوك. 
- فمن ينري للحاكم الذي تلفه هذه األستار، وبطانته تغشيها الطنافس 

وثياب امللك. 
- ينري له طريقه، عامل خملص، ال يغريه بريق امللك فيفسده، وال خييفه 

بسطوته فيسكته.
- العلاء خيشون القصور يا أبا عيل. 

- العلاء خيشون اجلحيم يا سيدي.
- وقد يكون يف اجلحيم باب إىل اجلنة.

- ليس�ت كل الطبائع قادرة عىل تلمس ب�اب اجلنة من اجلحيم. أوىل 
بطالب السالمة أال يورد نفسه مثل هذا االختبار الصعب. 

- وأنت يا ابن سينا؟
- وأنا أيضا.. تلك مشقة ال أقوى عىل محلها.

- كأنك تريد أن نعفيك.
- لو وافق األمر فسأكون شاكرا له.

كان األمري وقته�ا واقعا حتت تأثري صاحب الرشطة، فوجد يف طلب 
ابن سينا ما يعفيه من حرج قربه، وحرج إبعاده، فوافقه دون جهد..

- ليكن، ولك أجر املدبرين، عطاء وزير ال ينقطع. 
هكذا تكون احلياة مع امللوك، ال يشء ثابت فيها، كوجه البحر، ناعم 
حتى إذا عصف أغرق أقرب الناس إليه. مات أمري وجاء أمري، سمَعته يف 
آخرة مرة تدخل فيها إىل املقصورة يصدر قراره بحبس أيب عيل حسني بن 

سينا يف قلعة فردجان.
* * *
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عن�د الباب الذي دخلت منه ورد، ك�رَس مهرام الصمت وهو يقول: 
لن أس�تطيع أن أصحبكا، هذه الغابة س�تحميكا من الرياح، وستجدان 
فيه�ا جوادين قويني ودليال يعرف الطريق، سريش�دكا إىل حيث يمكث 
الش�يخ حتى ندبر له الرحيل. س�تكون كلمة التعارف بينكا وبني الدليل 
ه�ي »أي�ن موضع الصق�ر الن�ازل«؟. س�يكون جواب�ه: »الباحث�ون عن 

النجوم، هم النجوم«.
س�ارا صامت�ني قد مّجد ال�رد أطرافها وأفكارمها، مل يك�ن أحد منها 

يفكر يف يشء، سوى بلوغ حد الغابة.
سألته تكرس الصمت بينها:

-  كيف كان سجنك؟
-  ما كل متقلب يف سبب مؤمل حيس باألمل.

-  كنت سعيدا؟!
-  السعادة يف العقل.

-  وأمل اجلسد وآالم الروح؟! 
-  ليس�ت س�وى ص�ور.. والعقل الذي يع�رف الفرق بني األش�ياء 

ر باألمل؟ وصورها، ال تشغله األوهام عن احلقائق. هل يشعر املخدَّ
-  ال يشعر.

-  ألن عقله حمجوب عنه.
-  وعقلك؟

-  يبحث عن املعرفة وينش�غل هبا، س�جنه كان يف حرضة السلطان، 
ومن ذا الذي صحب الس�لطان فدامت له الس�المة. إهنم كالنار حترق ما 

حوهلا. السجن مل حيرق سوى قيد السلطان الذي قيدت نفيس به.
أنت من فعل؟  -

نعم. يل مع نفيس الراغبة يف عامل امللكوت نفسا حتب مباهج الدنيا،   -
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كلا ارتفعت تعلق�ت هبا رغباهتا فقيدهتا. كنت فرحا بالوزارة، أعرف أن 
ثقله�ا فوق ما أطي�ق، كيف يرى املحجوب باملواك�ب الفارهة نور احلق. 
كيف يس�مع من تدوي حوله صلصلة أجراس العربات صوت أي يشء 

حتى صوت نفسه. 
كان س�جنا أنا الذي طلبه، كس�جون كثرية نضع أنفس�نا فيها بأيدينا. 
ول�وال رحابة حلم اهلل، ملا نلت من املعرفة ش�يئا، وألعتمت نفويس حتى 
ال تع�رف الس�عادة أب�دا، وما الس�عادة إال يف إدراك الك�ال، وهل تدرك 
النفس املعتمة كاال أو نقصانا. إين ألشكر اهلل كل حلظة، أنه مل خُيل حيايت 

من وميض حييي به قلبي، ويثبت قدمي.
كان حديثه إليها حديثا إىل نفس�ه، كأنا أجرى اهلل عىل لس�اهنا ما كان 

يتحرك داخله، يكتشف أشياء كان يتهرب منها. 
كان بإمكانه أن ينرصف لطبه وفلسفته، وال حيرق نفسه هبذا املنصب، 
لكنه مل يستطع أن يقاوم، وأنى له املقاومة واملحتمي بالعلم يف هذا الزمان 

ضعيف. 
يسريان بني األشجار، ال ينظر أحدمها لآلخر. 

يقلب حياته يف خاطره. 
ه�ل كنت س�أعرف ما عرف�ت لو بقيت يف مستش�فاي م�ع املرىض، 

واملمرورين فقط. 
الوزير ال هو ملك كامل، وال هو رجل حر. 

ه�و حلقة الوص�ل بينها. بني املل�ك وبني رعيته، ب�ني املدبرين وبني 
الصّناع واحلفظة. 

امللك ال َيرى. 
الوزي�ر عين�ه.. وكنت عين�ا صحيحة مب�رصة، ماذا يبق�ى للناس لو 

أحجم أهل البرص عن وزارة امللوك. 
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خرسُت! 
ربا.. 

لكنني فزت بأشياء مل أكن ألفوز هبا لو مل أخض هذا الغار. 
* * *

بقي�ا يف دار العل�وي ش�هًرا منعزل�ني ع�ن كل يشء، يأتيه�م خواص 
تالميذ الشيخ بالطعام والرشاب، وال حيلة هلم يف اخلروج. قالوا إن اجلند 
يرصدون�ه يف كل الط�رق اخلارج�ة من مهذان، واخل�ري يف أن يظل خمتفيا، 

حتى هتدأ األمور. 
خ�الل هذه املدة كتب الش�يخ »املنط�ق« من »الش�فاء«، وأعاد حترير 
»كتاب اهلداية«، ورسالة »حي بن يقظان«. ثم رأى أن يتحرك إىل أصفهان 

بعد أن جدد أمريها الدعوة الستقباله. 
قالت ورد: س�أصحبك إىل أصفهان. مل يبق يل أحد هنا، س�افر أخي، 

وليس يل مكان يف القرص بعد أن تركته.
مل تك�ن ورد ق�د حتدثت معه خ�الل تلك الف�رتة. كان يقيض وقته يف 
لق�اء من يأتيه م�ن تالميذه رسا، أو يف التدوين ومراجع�ة ما بني يديه من 

أوراق.
 أما هي فكانت تقوم برتتيب البيت، الذي مل يكن س�وى كوخ صغري 
يف ط�رف بس�تان العلوي. حتى ج�اء موعد رحيلهم، فعلم�ت أنه يرتب 

ليصحبه يف رحلته تلميذه اجلوزجاين فقط.
تنب�ه فج�أة إىل أنه قد نيس أمرها متاما، نيس حتى انش�غاله بمعرفة من 
هي، تعاقبت األيام مزدمحة منذ وصل إىل بيت العلوي، أخبار من مهذان، 
وأخب�ار م�ن الطريق، وأخبار من أصفهان، ولق�اءات تبدأ أول اليوم وال 

تنتهي حني ينتهي. 
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قال : أنت تلك الفتاة عند القايض...؟
-  نع�م يا س�يدي، أن�ا تلك الفت�اة التي رددت إليه�ا حياهتا، حني 
رددت إىل احلياة أخاها. وأنا تلك الفتاة التي كانت تقف إىل جوارك حني 
مرضت زوجة األمري ش�مس. جاريتك التي اشرتيتها يف ذلك اليوم بدية 

أخي. أما عرفتني. 
- عرفتك. 

- لو عرفتني ألذنت يل بصحبتك. 
- صحبتي ال تورث إال املشقة والتعب. 

- وأي مكان يف احلياة ليس فيه مشقة وال تعب، وإن مشقة يف جوارك 
هلي الراحة، التي ال راحة غريها. 

- إننا مقدمون عىل أمر ال نعلمه يا ورد.
- أكون معك فيه.

تدخ�ل أب�و عبيد يف احلديث وق�ال: مكان الورد حدائ�ق أصفهان يا 
سيدي، ال خرائب 

مهذان. 
- الطريق غري آمنة. 

- ربا أِمّنا بصحبتها.. وجود امرأة سيكف عنا عيونا وأيد كثرية. 
- وربا يفتح عيونا أخرى مل تكن لتفتح. 

- عيون قطاع الطرق، غري عيون راصدي األمري. 
- وهل من الفضل أن حيتمي الرجال بصحبة امرأة؟!

ثم بدا له األمر مقنعا، أو هكذا متنى. 
كان يف انتظار حجة يقنع هبا نفسه لتصحبهم هذه الفتاة التي اقتحمت 

حياته فجأة من دون حترٍّ وال انتظار. 
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من قال إهنا جاءت بال انتظار. 
إذن ف�أي يشء كان�ت تلك الس�نني التي م�رت عليه، كلا ح�ّل فيها 
ارحتل، ال حظ له من يشء إال حظ املس�افر الذي يبيت يف اخلان الغريب، 

ال أنس وال سكن وال مستقر. 
تتغ�ري البالد، وتتغري النس�اء، وهو القِلق، ال�ذي ال يزيده تغري البالد 
والنساء إال قلقا، وضيقا. مل يتزوج. وأنى له أن يفعل ومل ُتَنخ له راحلة منذ 
أربعني س�نة. كلا نزل بلدا استأجر بيتا واش�رتى جارية واثنتني وثالث، 

ومل تكن تغن الواحدة وال االثنتني وال الثالث. 
آن له أن يسكن. 

ولعل يف ورد السكن. 
أمل يكن صوهتا الذي روى روحه يف ليل القلعة البارد، هو الذي أمنه 

من خوف، وفتح له هذا الطريق الذي هم فيه يسريون؟! 
أال يكون اسمها إشارة وفأال حسنا؟!

لكنه مل يعتد أن حيمل همَّ أحد يف تقلباته. 
خ�رج م�ن بخ�ارى وحيدا، وس�ار إىل كركان�ج وحيدا، ثم س�ار إىل 
قزوي�ن وحيدا، اختطفه قطاع الطرق وحيدا، وكان يس�ريًا أن يقنعهم أنه 

بائع كتب جوال فرتكوه ألنه مل يكن معه سوى الكتب. 
ومن�ذ لقي أبو عبيد يف جرجان، وهو صاحبه الوحيد؛ ش�يخ ومريد، 
أو وال�د وول�د، مل يرتك�ه يف ح�ل وال ترح�ال، يعلم�ه، ويؤدب�ه، ويأنس 

بصحبته. 
قبل الفجر بس�اعتني، كانت الرواحل تعد، واألمتعة تش�د، وأبو عيل 
واق�ف يرق�ب األفق م�ن ناحية مه�ذان، ويودع ثان س�نوات م�ن عمره 

قضاها فيها. 
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أم�ا ورد فكانت مش�غولة بإع�داد صندوق الطعام، قد لبس�ت ثوب 
سفر، ال يعوقها يف ركوب جوادها، لفت رأسها بغطاء طويل، يمكنها أن 

تسرت به وجهها إذا هاجت الرياح، وذرت الرمل يف العيون.
ومع الرشوق، وعىل مس�رية ساعة من مهذان بدت ظالل أربعة جياد 
وناقة تقطع الصحراء ناحي�ة اجلنوب، تقرص الظالل ومعه يطول األمل، 

ويف نفسه يرتدد صوت يقول: آن لك أن تسكن يا أبا عيل. 

* * *



»وذل���ك اأّن النا�س كلهم م�سرتك���ون يف اأ�سل القدرة على 
القب���ح واحل�سن، والفجور والعف���ة، اإال اأن فيهم من تكون 
ال�سف���ة عليه اأ�سهل، وطبعه لها اأمي���ل، فتلك ال�سهولة عبارة 
عن "ال�سف���ة" امل�سّماة باخُللق، فمن كان �سعيدا طاهرا نقيا 
تقيا كانت نف�سه مو�سومة بخل���ق العفة والطهارة، ومن كان 
�سقيا والعياذ باهلل كان بال�ّسد. وني�رّصك للي�رصى اإ�سارة اإىل 
هذه احلال���ة. وهي دليل على تكميل نف�س النبي يف القوة 

العملية بعد اأن كّملته يف القوة النظرية اأي�سا.«
تفسري سورة األعىل – ابن سينا
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العهد
رى، ومىض أكثر الليل، وخيمته�م منصوبة يف بطن تل  �عرْ غرب�ت الشِّ
صغري حيميها من رياح الليل الباردة، وجيادهم مربوطة إىل أوتاد اخليمة، 
والن�ار مش�تعلة ختي�ف احليوان�ات، وتؤنس الس�اهر للحراس�ة، وتدفئ 

النائمني، حني جاءت نوبة أبو عيل يف احلراسة، فأيقظه أبو عبيد ونام.
صحا ابن س�ينا، والليل ضاف، والساء واس�عة، تتألأل فيها النجوم 

موزعة عىل نظام مل يكتشفه بعد، والقمر هالل صغري ابن ثالث ليال. 
رحل بعقله يف كل جهة، الليل يمنحه س�كينة وسكونا، النار تسكب 
دفئها وأماهنا يف نفس�ه، حتى إذا مل يبق عىل الفجر إال س�اعة، توضأ ويمم 

وجهه جهة جنوب الغرب يصيل. 
صىل ما شاء اهلل له أن يصيل، يتلو القرآن إذا وقف، هبمس يسمعه من 

يكون إىل جواره. 
قرأ ﴿أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون﴾.

فيه�ا  كمش�كاة  ن�وره  مث�ل  واألرض  الس�اوات  ن�ور  ﴿اهلل  وق�رأ 
مصباح﴾.

وق�رأ ﴿وم�ا تكون يف ش�أن وما تتلو من�ه من ق�رآن وال تعملون من 
عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة يف األرض وال يف الس�اء وال أصغ�ر من ذل�ك وال أكر إال يف كتاب 

مبني﴾.
وملا انتهى من الصالة رفع يديه إىل الساء يدعو: 

»أع�وذ ب�ك الله�م م�ن رش فتنة تط�وق من حل�ت به حيات�ه ضنكا، 
رجعت إليك فاقبل رجوعي، وقلب قلبا طال إعراضه عنكا



278

اللهم يا أول كل يشء، وغايته، جعلت السعادة إدراك الكال واخلري، 
وأنت غاية الكال، ومبدع اخلري. ونحن لسنا سوى سائرين إليك، نلحظ 

نورك عىل مرآة نفوسنا، خلسات لذيذة تومض، ثم ختمد.
ختمده�ا رسابيل أجس�ادنا الت�ي ال طاقة لنا هبا، ومه�ا حاولنا خيوننا 

سلطاننا عليها.
اللهم إين أس�ألك يا واجب الوجود يا علة العلل، يا قديا مل يزل، أن 
تعصمني من الزلل، وتفس�ح يل يف األجل، وجتعل أميل فيا ترضاه يل من 

عمل.. يا اهلل.
سبحانك، جعلت الطريق إليك رياضة كله، ال راحة فيه وال قرار.

خلقت اإلنس�ان يف كبد، حتى ال حييد عقله عنك، فيظل يرجو منك 
العون والعلو، سعيا حتى يرى احلق يف كل يشء، وتصري خلسة الوميض 
ن�ورا ضافي�ا، وينطبع الكون كل�ه، من موجده إىل أصغر ما فيه، نقش�ا يف 

نفسه.
وكل�ا زاد اس�تبصارا.. ازداد اس�تعدادا للس�عادة وكأن�ه لي�س يترأ 
اإلنس�ان ع�ن هذا الع�امل وعالئقه إال ح�ني يكون قد أك�د العالئق معك 

فصار له شوق إليك وعشق يصده عن االلتفات إىل ما سواك.
نحاذي بمرآتنا ش�طر احلق، وغايتن�ا أن يناهلا من نوره قبس، فمن تم 

له قرب املقدس سعد وسكن. 
الله�م، وق�د حجبُت مرآيت عن�ك بلهو، هذا عه�دي أال أتركها بغري 
رياض�ة، وتزكي�ة، إيان�ا بك ومتس�كا بس�نة نبي�ك، وعمال باحل�ق وأكال 

للحالل وجتنبا للمعايص.
إهل�ي.. ل�ن أدع فك�ري يرح�ل إال يف ج�الل امللك�وت، وجن�اب 
اجل�روت، أق�رصه علي�ه، ال أتع�داه. س�أظل باخلي�ال حتى يص�ري ختيل 
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الواجب والصواب هيئة نفس�يه راس�خة، ويكون هواي تبعا ملا رشعت، 
فأحترك إليك، من دون إحجام، كا يصعد البخار إىل الساء خفيفا، ال أثر 

جلذب األرض عليه.
اللهم أعني ألترك الكذب، قوال وختيال، فتصري يف نفيس هيئة صدوقة 
حتبه�ا، وتس�عدين. هبني ح�ب األخيار وح�ب تقوي�م األرشار. واجعل 
نفيس الناطقة فوق نفيس الش�هوانية، فباألوىل أسري إليك، وبالثانية أخلد 

إىل األرض.
الله�م ليس لك رشيك فأرج�وه وال وزير فأرش�وه، أطعتك بمنتك 
وإين مق�ر بحرمة هذه اخلمرة. س�أترك رشهبا تلهيا، ال أقرهبا. سأس�تعني 
بكل رغبة يف نفيس عىل السري إليك، وما ال طاقة يل يف الفكاك عنه طوعته 

لك.
الله�م وقد منحتن�ي الوقوف بني يديك، ال يشء حويل س�وى جليل 
صنعك، س�اؤك املزينة، وصحراؤك الس�اكنة، وأنا عبدك الضعيف، خذ 
بي�دي يف طري�ق معرفتك، ال يرصفن�ي عنك يشء، فا أذن�ت يل بمعرفته 
عرفته، وما مل تأذن يل به، رُصف عني، ولو طرقت له كل طريق، ومشيت 

له كل سبيل.
يا معشوقا لذاته، وإليه ينتهي كل كال، وعنه يصدر كل مجال. 

بك فاض العقل عىل الكون كله، حتى انتهى إلينا.
أرسلت إلينا رسلك.. 

كلُّ من كشفت لنا هبم مجال خلقك هم رسلك. 
بداخلهم سكن العامل.. 

يسمعون مهسه إليهم يف كل حني.. 
قلقون حني ال يدركون ما هم فيه.. 
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تنازعهم نفوسهم إىل السمو.. 
غرباء أغيار عمن حوهلم.. 
حتى إذا طاف هبم النداء: 

»قم إىل الدنيا فاكشف أرسارها.. «
ومل يعلموا أي رس سيكش�فون، قالوا: »من نحن حتى نكشف أرسار 

العامل؟.. لسنا سوى طالب معرفة دميت أظافرهم بحثا عنها«؟
»قم إىل الدنيا.. واكشف للناس مجاهلا «!!

قِلٌق َمن سمع النداء، وأحس العجز. 
وال عون عىل ذلك ملن مل تعنه. 

إذ ليس�ت كل طب�اع اخلل�ق قابلة لذل�ك، القليل هم الذي�ن أعددَت 
نفوسهم لقبول صور العامل كا خلقتها. 

من صفت نفوس�هم حتى يتلقوا األمر منك وحيا، كانوا أنبياء يوحى 
إليهم، وقد ختمتهم بمصطفاك حممد عليه الصالة والسالم.

وم�ن كان�وا دوهن�م، خب�أت ألجله�م كت�اب الك�ون م�ن حولن�ا، 
ليقرؤوه.

فهم يربون أنفسهم لتكشف هلم منه أرسارا تقرهبم هبا إليك. 
فلكّيون رحلوا يف الساء يسمعون نغم أجرامها. 

وأطباء أناملهم تتحسس طينة اخللق األول، يستنطقون أخبارها.
ورياضيون، يكشفون لغة العامل، ميزانه ورس أرساره. 

حركة الكون نغم.. 
والنغم يارب رقم.. 

والرقم.. نقش اجلال يف جبني العامل. 
وأنت.. مبدع الكل. 
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خالُق العقِل. 
حميٌط برس الوجود. 

 هبن�ي عقال نقيا، يرى نورك فيس�عى إليه وال ينكره. وحس�ا حيس�ن 
جس األب�دان، والنفوس، ويعرف مكمن املرض فيها، فتصلح يب أبدان 

الناس وعقوهلم.
أقمني حيث تعلم مني نبوغا وبراعة، وأخرج من نفيس أمجل ما فيها 
لك، واستعمله يف إعار هذه األرض، ورقني بذلك يف درج الكال، اللهم 
إن�ك س�جنت نفيس يف س�جن من العن�ارص األربع، ووكلت بافرتاس�ها 
س�باعا من الش�هوات جائعة، وأوجبت عليها رضاها واالنقياد معها إىل 
هواه�ا وقربتها بالعامل املغضوب عليه، اللهم جم�د هلا بالعصمة، وتعطف 
عليه�ا بالرمحة التي هي أليق ب�ك، وبالكرم الفائض الذي هو منك أجدر 
وأخل�ق، وامنن عليه�ا بالتوبة العائدة هبا إىل عاملها الس�اوي، وعجل هلا 
باألوبة إىل مقامها القديس، وأطلع عىل ظلاهتا شمس�ا من العقل الفعال، 
وأم�ط عنه�ا ظلات اجلهل والض�الل .. اهلل ويل الذين آمنوا خيرجهم من 

الظلات إىل النور. 
الله�م أهلمني اهل�دى، وثبت إي�اين بالفنا، وبغض إيّل ح�ب الدنيا.. 
وص�ل اللهم عىل س�يد املرس�لني، حمم�د املصطف�ى، وآله ينابي�ع اهلدى، 
الدالني عىل الطريقة املثىل، وعىل صحبه الكرام، السادة األعالم، وامجعني 

هبم يوم اجلمع يا أرحم الرامحني«.

* * *





»فلما علم االأمري بو�س���ويل، جاءين خا�سته وندماوؤه بثياب 
ومراك���ب، واأنزلوين يف دار مبحلة »كون كبيد«، فيها من 
االآالت والفر����س ما ال اأحتاج لغريه. وبلغ���وين ر�سالة االأمري 
اأال اأقدم عليه حت���ى اأ�سرتيح من ال�سفر. واتفق بعد ذلك 
اأن كل���ف االأمري مهند�سه فاأن�ساأ بال���دار قاعة خا�سة للدر�س، 
ا�ستعمل فيها علمه ليحفظ ال�سوت وينميه داخلها، في�سمعه 

وا�سحا اآخر الواقفني كما ي�سمعه اأولهم«.
ابن سينا
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احلركة
»كل متحرك فالبد له من قوة حتركه، وكل حركة ففي زمان ال حمالة، 
ك أرسع ويف زمن أق�رص.. وإذا مل تتناه الش�دة مل تتناه  والق�وة األش�ّد حُت�رِّ
الرسعة، ويف ذلك تصري احلركة يف غري زمان أش�د؛ ألن س�لب الزمان يف 

الرسعة هناية ما للشدة. 
واألش�ياء املقذوفة ألعىل، تتباطأ حتى تصل إىل أقىص ارتفاع هلا، ثم 
تب�دأ يف الس�قوط، وتزيد رسعته�ا كلا اقرتبت م�ن األرض، حتى تكون 
أك�ر قوة هلا حال اصطدامها هبا، وه�ذا ما يفعله رامي النبال، حني يرمي 
س�همه إىل الس�اء، فتكون إصابته هلدفه أقوى منها حني يرمى موازيا إىل 

األرض«.
كان�وا واقف�ني يف أرض طينية جاف�ة، وأمامهم صناديق من اخلش�ب 
عىل أش�كال خمتلفة، مكعبات وخماريط، ومنزلقات، ومعهم قوس صغري 
مثبت عىل نصف قوس عليه تدريج زوايا خمتلفة، وسهام ملونة، وعربات 

صغرية. 
أمس�ك ابن سينا س�ها عليه عالمات مدرجة، وش�د وتر القوس إىل 
آخ�ره، ثم أمال�ه إىل أعىل قليال، وعن�د زاوية حمددة أم�ىل درجتها لطالب 
قريب دّوهنا، ترك الوتر فانطلق الس�هم يقطع اجلو مس�افة قبل أن يس�قط 

عىل األرض يف جمال البرص.
ألق�وا الس�هام متتابع�ة بزواي�ا خمتلف�ة، تزيد كل م�رة عىل س�ابقتها، 
ومل�ا توقف الرمي، انطلق اثنان يقيس�ان املس�افات التي قطعتها الس�هام، 
ويس�جالن احلد الذي انغرس�ت ب�ه يف األرض، من التدري�ج املثبت عىل 

السهام.
قال ابن س�ينا: »س�جل كل واحد منكم لون الس�هم وزاوية إطالقه، 
واآلن معك�م املس�افة الت�ي قطعه�ا كل س�هم، والق�وة الت�ي اخ�رتق هبا 
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األرض، يف الغد إن ش�اء اهلل أس�مع حتليلكم ملا بني أيديكم من قيم، وما 
وصلتم إليه من استنتاج«.

اآلن أري�د أن أحت�دث إليك�م يف جهة أخرى من ه�ذا القانون، فعليه 
اعتمد أقوام يف عملهم إلثبات وجود اهلل. ومل تكن هذه حجة صاحلة.

س�نرى أن أرس�طو حني انطلق إلثبات وجود اهلل، من حركة الكون، 
وحاجته إىل حمرك أول، انتهى إىل حمرك أول معزول عن العامل. 

إل�ه أرس�طو ال تربطه بالع�امل إال املحبة. أما إله املس�لمني فهو فاعل، 
وه�و مبدأ كل جوهر، وهو حمرك�ه. وهو الذي أعطى كل يشء خلقه، ثم 

هدى. 
وعىل هذه الطريق سار املعتزلة فانطلقوا إلثبات وجود اهلل من إثبات 
أن الك�ون حمدث، والبد للمحَدث من حمِدث. وهذه حجج مع فس�ادها 

واعتالل مقدماهتا غري مرتضاة ملعرفة احلقيقة كا سنرى. 
لقد كان أعظم ما تركه القدماء لنا هو املنطق والرهان. 

وهذا الرهان هو عمل العقل الصحيح، كا أن قوة احلركة هي عمل 
اليد الصحيحة، فلو فقدت اليد حركتها، مع احتفاظها بقدرهتا عىل احلس 
واإلدراك، كان عجزه�ا أكر مما لو بقيت هلا احلركة، وفقدت احلس. وال 

حركة بغري رياضة دائمة. 
نح�ن أمام طريقني إذن؛ أن نلحظ عامل اخللق ونتلمس دالئل الصنعة 
فيه، وهذه طريق العوام يف املعرفة واالستدالل، يبدؤون بالنتيجة ليصلوا 
إىل السبب، أو أن ننظر إىل عامل الوجود املحض فننزل منه إىل اآلفاق وإىل 

أطراف العامل. 
ول�و أننا قس�ا الوجود املح�ض إىل واجب الوجود وغ�ري واجب, ثم 
قس�منا الواجب إىل واجب بذاته، وواجب بغريه، ثم قسمنا غري الواجب 
إىل ممتنع »غري واجب بذاته«، وغري واجب لعلة متنعه. أال نكون قد صنعنا 
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عاملا موازيا للوجود بالعقل؟ 
فكأننا نحاكي خلق العامل، بالعقل يف خيالنا. 

إننا حني نفعل ذلك، ال نثبت وجود اهلل فحس�ب، بل نس�ري يف طريق 
اخللق نفس�ه، فن�رى قوانينه من حي�ث نحن نتوقعها. وه�ذا التوقع ليس 
إال إيقاظ�ا لطاق�ة العقل فين�ا، الذي هو جزء م�ن روح اهلل التي نفخها يف 

خلقه. 
هك�ذا نحن نعرف اهلل، بأرشف الطرق إلي�ه، ألننا نعرفه بروحه التي 
فين�ا. واهلل ال ُيع�رف إال من ذاته، ال برهان عليه ألنه هو برهان كل يشء. 

وهو القائل »أومل يكف بربك أنه عىل كل يشء شهيد«.
أهنى ابن سينا كالمه وهو يقول هلم: »هل لدى أحد أسئلة«؟

مل يسمع إال صوت جلبتهم وهم جيمعون أوراقهم وأدواهتم استعدادا 
لالنرصاف، فعاد يقول: 

»أول م�ا ينبغ�ي أن يتعلم�ه طال�ب العلم هو أن يعرف كيف يس�أل. 
الس�ؤال يعني أن شيئا ما ش�غلك، أنك تفتش فيا حولك، املعرفة ال تأيت 

إال ملن يفتش عنها. هيا انرصفوا «!!
ان�رصف الطلب�ة، وبقي معه أبو عبي�د، وبمهمني�ار، وثالثة آخرون. 
مجع�وا األدوات يف صندوقني كبريي�ن، ربطومها عىل عربة انطلقت عائدة 
إىل البيت. أما هم فساروا معا يتوسطهم ابن سينا ينتقلون من حديث إىل 

حديث. يسألونه أو يسأهلم. 
قال أبو عبيد: وهل حيتاج كل مسلم هلذا املنطق حتى يؤمن باهلل، إذن 

ال يؤمن إال القليل. 
»ال يا جوزجاين، اإلنس�ان ال حيتاج إىل املنط�ق ليؤمن به، لكنه حيتاج 
إلي�ه ليصقل عقل�ه ويضبط تفكريه، ثم حيس�ن االس�تدالل ح�ني يؤمن، 

فيعرف بذلك العدل من الظلم. وإال فكيف يعدل من ال حيسن الفهم.
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للك�ون نظ�ام حمكم... ال يمكنن�ا أن نتخيله غري ذل�ك، كل يشء فيه 
بقدر، ونحن ال نعرف الكثري عن هذا النظام. ال نعرف ملاذا يس�قط املطر 
يف مناطق وال يس�قط يف غريها، ال نعرف عىل التحقيق ملاذا تظهر كواكب 
يف أوق�ات وختتف�ي يف أوقات أخرى، ال نعرف ملاذا تس�قط األش�ياء عىل 
األرض بين�ا حتلق الطيور يف الس�اء. ال نس�تطيع أن نحيط بأي يشء من 

هذا كله. 
وللعقل نظام أيضا، وكال النظامني متطابقان بالرضورة، ألهنا خرجا 
م�ن مبدأ واحد ه�و اهلل، فإذا مل يتطابقا فألننا عاج�زون عن إجياد التوفيق 

بينها. 
وم�ن هذا التطابق، يمكننا حماكاة العامل م�ن حولنا، فنعرف باملحاكاة 

ما غاب عنا باملشاهدة واملعاينة. 
املنطق هو اآللة التي س�نقيس عليها حماكاتنا، إن كانت توافق أس�س 

العقل أم هي إبحار يف اهلوى عىل غري هدى. 
قال س�ليان: لكنه ومع افرتاض صحة ذلك، فليس�ت قواعد املنطق 
كافي�ة لتفس�ري أصول العامل. إنن�ا بقواعد املنطق ال نس�تطيع أن نحل »أّي 
عملية حس�ابية أعطتنا رقا كواحد وثانني مث�ال«. يمكن أن يكون نتيجة 
إلضاف�ة أربع�ني إىل واحد وأربعني، وه�ي صحيحة، ويمك�ن أن يكون 
جمموع ما يأخذه تسعة رجال إذا أعطينا كل رجل تسعة دنانري. إهنا نتيجة 

واحدة، يمكنها أن خترج من مبادئ خمتلفة. 
- هذا صحيح.. س�يظل باب اخلطأ مفتوحا دائا، ألن أدوات قياسنا 
حم�دودة، وألننا ال نع�رف كل أجزاء املعادلة. ما يغيب عنا أكثر مما نعرفه. 
واهلل يكش�ف من املعرفة للناس كل ح�ني بقدر، حتى يظل يف هذا الكون 
م�ا يغري بالبحث، ويظل حيمل يف تفاصيله الدهش�ة التي هي من أبواب 

اإليان باهلل.
* * *



289

قال أبو عبيد: 
»ث�م رس�م عالء الدول�ة يف لي�ايل اجلمعات جمل�س النظر ب�ني يديه، 
بحضور س�ائر العلاء عىل اختالف طبقاهتم والش�يخ من مجلتهم فا كان 
أحد منهم عىل قدره يف يشء من العلوم، واختص به عالء الدولة وجعله 

من خاصته. 
وج�رى ليل�ة يف جملس ع�الء الدولة ذك�ر خلل حاص�ل يف التقاويم 
املعمولة بحس�ب األرصاد القديمة، فأمر األمري الشيخ باالشتغال برصد 
الكواك�ب وأطل�ق ل�ه من األموال م�ا حيتاج إلي�ه، وبدأ الش�يخ بالعمل، 
وس�اعدته يف ذل�ك، فاختذت له اآلالت اس�تخداما وصناع�ة حتى ظهر 
ل�ه الكث�ري من املس�ائل، وكان يق�ع اخللل يف أم�ر الرصد لكثرة األس�فار 
وعوائقه�ا، وصنف الش�يخ بأصفه�ان الكت�اب العالئي وأه�داه لألمري 

عالء. 
وكان الش�يخ جالسا يوما بني يدي األمري وأبو منصور احليان حارض 
فج�رى بينه�ا يف اللغة مس�ألة تكلم الش�يخ فيها با ح�رضه، فالتفت أبو 
منص�ور إىل الش�يخ وقال له: أنت فيلس�وف وحكيم، ولكن�ك مل تقرأ يف 

اللغة ما يريض كالمك فيها. 
فاس�تنكف الش�يخ ه�ذا الكالم وداوم ع�ىل قراءة كت�ب اللغة ثالث 
سنني، وطلب كتاب هتذيب اللغة من خراسان من تصنيف أيب من صور 
األزه�ري. حت�ى بلغ الش�يخ مرتب�ة عالية وكت�ب ثالث رس�ائل أحدها 
ع�ىل طريقة اب�ن العميد، والثانية عىل طريقة الص�ايب، والثالثة عىل طريقة 
الصاحب بن عباد، وأمر بتجليدها جتليدا خلقا، تبدو الرسائل منه قديمة 
كأن�ا وج�دت صدف�ة، والتمس من األم�ري أن يعرضها ع�ىل أيب منصور 
احلي�ان، فعرضهم عليه، فأش�كل األمر عىل أيب منصور، فقال له الش�يخ 
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أم�ا م�ا جتهله من أمر كذا فهو يف كتاب كذا، وما جتهله من أمر كذا فهو يف 
كتاب كذا، حتى فطن أبو منصور إىل ما حدث فاعتذر من الشيخ. 

ثم صنف الش�يخ كتابا يف اللغة س�اه لس�ان العرب، مل يصنف مثله، 
اطلعت عىل مسودته التي مل يكتب هلا أن ينقلها الشيخ إىل البياض، فظلت 

كذلك حتى تويف، ومل هيتد إليها أحد. 
واش�تغل يف أصفه�ان بتتمي�م كت�اب الش�فاء وف�رغ م�ن املنط�ق، 
واملجس�طي، وكان ق�د صنف خمت�رصا يف أوقليدس واملوس�يقى، وأورد 
يف كل كت�اب من الرياضات زيادات رأى احلاج�ة داعية إليها. ومل يبق له 
يف الش�فاء إال النب�ات واحليوان، فتممها يف الس�نة الت�ي توجه فيها عالء 

الدولة إىل سابور خواست«.
* * *



»اإن النف����س الناطق���ة، كمالها اخلا�س به���ا اأن ت�سري عامَلا 
عقليا مرت�سًما فيه �س���ورة الكل، والنظام املعقول يف الكل، 
واخلري الفائ�س يف الكل، مبتدئا من مبداأ الكل اإىل اجلواهر 
ال�رصيف���ة، فالروحانية املطلقة، ثم الروحانية املعلقة نوعا ما 
من التعلق باالأبدان، ثم االأج�سام العلوية بهيئاتها وقواها، 
ثم ت�ستمر كذلك حت���ى ت�ستويف يف نف�سها حركة الوجود 
كله، فتنقلب عاملا معق���وال موازيا للعامل املوجود، م�ساهدا 
ملا هو احل�سن املطلق، واخلري املطلق زمتحدا به، ومنتق�سا 

مبثاله وهيئته ومنخرطا يف �سلكه، و�سائرا يف جوهره.«
النجاة – ابن سينا
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معارج
»تفّت�ح جس�دي بني يدي أيب ع�يل، هنا يف حجرة كتب�ه العبقة ببخور 
اهلند وعطور أصفهان، وعىل بساط احلرير الذي يأتيه وحيه عليه. حيملني 

عىل غامة خفيفة حتلق يف الساء، جيلو عني صدأ السنني الطويلة. 
يرسي نوره يّف، فأرى نفيس. 

مهُسه باٌب إىل الساء.
هيمُس فنعرج. 

ثم هيمُس، فنعرج. 
وال منتهى.. 

»اآلن نحن يا ورد، اآلن نحن«.
النفس هي ما يمكننا قول »أنا« عنها.

وال »أنا« تامًة نعرفها ونحن مثقلون هبذا اجلسد. 
»هذا اجلس�د ليس هو اإلنس�ان كله، ولذة اإلنسان يف اتزان كل جزء 

فيه، من أطراف أصابعه إىل أعاق روحه«.
ه�و قيد املحبني، لواله المتزجت أرواحهم، وحللَّقت يف الس�اء عىل 
احلقيق�ة ال ع�ىل اخليال، ولذابوا حتى يعود الضل�ع إىل أصله. فمنذ فارقه 
وهو حين إليه، حتى جعل اهلل حلنينه َفَرَجا، وفتح له هبذا اجلس�د بابا يرقى 
فيه، كا فتح له بالسجود يف األرض باًبا يرقى به إىل الساء وطنه األول.. 

كلا سجد ارتقى«.
كالُم ورٍد مجيٌل، أتابعه وال أفهم أكثره. 

ُأحسُّ س�عادهتا وهي تسري فيه. تكون منرية كالبدر، صافية كالنسيم. 
ال أقاطعها أو أسأهلا عن أي يشء. أتركها تبحر وحدها كا تشاء. 

ُتبحر فرحة، خفيفة كأهنا طيف، وكلا أدركُت علّوها أش�فقت عليها 
فا كانت الدنيا يوما أمينة عىل أفراح البرش، لتكون أمينة عىل فرحها. 



294

ُتكمل مسرتسلة وأنا أسمع: »أجسادنا كثيابنا التي ألفناها، حتى ظننا 
أهنا هي نحن. أمر اهلل املس�لمني أن يزينوا أجس�ادهم لنس�ائهم ويزينوها 
إذا س�جدوا. النفس تتجدد يف هذين املوضع�ني، والزينة احتفال بالنفس 

اجلديدة، حتى تأنس صاحبها.« 
َلَمَنا مرة بمجيئه إىل جناح اجلواري، فاس�تعدت الفتيات، زينتهن  »أعرْ
س�تارة مجيعا، وأع�دت له آالت الغن�اء، وكؤوس ال�رشاب. مل يكن يأيت 

كثريا. 
مل أضع أي يشء من الزينة، صففت شعري، وارتديت ثوبا من حرير 
الصني بأكام واس�عة. راقبت الفتيات وه�ن يراجعن األصوات اجلديدة 

التي تعلمنها. 
ح�ني وص�ل أبو عيل، كان متعبا، مش�غول اخلاط�ر. مل يكن يصعد يف 
احلقيق�ة إال ح�ني تنغل�ق أمامه املس�ائل وال جيد هل�ا انفتاح�ا. يريح عقله 

السابح يف القياس واملفاضلة، والتحليل والتحقيق. 
اس�تَمَع إليه�ن م�ن دون أن يبدو علي�ه أي يشء. فخافت س�تارة أال 

يكون اللحن اجلديد قد أعجبه. سألته أي يشء حيب أن تغني الفتيات. 
قال: مرهين فليغسلن وجوههن، ويأتني بال زينة. 

سألُته بعد ذلك مرة ونحن معا: مل فعلت ذلك؟ 
ق�ال: نظرت يف وجهك فوجدت فيه صفاء اخللق األول، كان نقيا ال 
حيج�ب الروح التي نفخه�ا اهلل فيه، ونظرت يف وجوهه�ن فرأيت حجبا 
كثرية، ومل أكن أطيق احلجب يومها. كنت مثقال با يكفي، جئتكن حينها 
ألكرس حجابا أحاط بقلبي، حني ُعدن ووجوههن مغسولة، وقد أسدلن 

شعورهن، أحسست أين اقرتبت من الساء. 
وجه�ك ي�ا ورد هو ما منحن�ي هذه الفكرة، وفتح يل ه�ذا الباب. أن 

أدرك مجال العامل كا خلقه اهلل، هو أول الطريق إليه. 
يومها كنت أتابع نظراته نحوهن. 
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يومه�ا أدركت كم أنا معلقة به، ك�م أمتنى لو أكون أنا بوابته الوحيدة 
التي يعرج منها. 

مس�تني عينه، فرتك�ت له عيني، مل أس�تطع أن أرصفه�ا، وال رصفها 
هو.. حولنا نغم الفتيات لكنني ال أراهن، مل أر س�واه، ومل أشعر إال ويده 
تقيمن�ي من جمليس، رست كأنني أس�ري عىل س�حاب خفي�ف حتى تركنا 
القاع�ة إىل غرفة أخ�رى، بقي اللحن مل ينقطع.. مل يك�ن حلن الفتيات هو 

الذي يصلنا، بل كان حلنا يبعث من نفسينا.«
* * *
سكن الكوُن وغاَض كل يشء فيه. 

ال أرض وال ساء وال أصوات وال ألون.
ال يشء .. كأنا مل ختلق فيه من قبل حياة. 

مل يبق حوهلا سوى الزمان، يشهد بداية اخللق من جديد .. 
رأى احلياة وهي تكسو اجلسد الذي سّواه اهلل بيديه. 

تترسب فيه فيهتز كا هتتز األرض ويربو .. 
ثم رآه يسمو بالكلات وهي تلقى عليه. 

رأى اإلنسان يوم خلقه األول ..
يوم مل يكن يدرك من احلياة إال مجاَل اجلنة ورضا القرِب وسكينَة الشكر .. 

ورأى العامل وهو يسجد بني يديه .. 
رأى بعينيه حارضا ما سمع عنه يف حكايات األولني.

فسجد مع الساجدين .. 
.

 .
بقي الكون ساهرا حتى ناما. 

وتثاقلت الساء وهي جتمع نجومها، تاركة صباًحا نقًيا يفرش ضوءه 
عىل العامل وعىل جسدهيا. 

* * *
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»صحوُت قبله، كانت رأيس عىل صدره.. 
قّبلت جبينه فصحا.. 

قال: »أسعد اهلل صباح الورد«.
قلت: »وساقي الورد«.

* * *
».... أحبب�ت ورد، ومل أع�د أتركها إال قليال. وحني كان يس�افر ابن 
س�ينا م�ع األمري ع�الء يف س�فراته، كانت جلس�ة ورد الدائم�ة يف خزانة 
الكتب، عىل وسادته التي يكتب عليها، ترتب له أوراقه وكتبه وأساعدها 
يف ذلك، أو تنس�خ ما يكون قد تركه للنسخ، فأجلس أراقبها وهي ترسم 

احلروف العربية منمقة صغرية.
كانت قد تعلمت القراءة والكتابة بالعربية.

أب�و عيل هو الذي علمه�ا الكتابة. أبو عيل هو ال�ذي علم ورد احلياة 
كلها ال الكتابة فقط. كانت هي مس�تعدة ألن تتعلم فتعلمت. سواها هنا 

كثريون ال يتعلمون شيئا. 
طلبُت منها أن تعلمني الكتابة، فلم متانع.

أصبحنا نقيض جزءا من وقتنا يف رس�م احلروف العربية. مرهق تعلم 
الكتاب�ة، وخصوص�ا حني تكون ورد املعلمة. تق�ول يل: »قواعد اخلط يف 
اللغ�ة العربي�ة كقواع�د اللحن يف املوس�يقى، ال جيوز كرسه�ا، وإال كان 
الص�وت نش�ازا. هك�ذا كل يشء يف كالم الع�رب بمي�زان، حت�ى وه�م 

يرسمون حروفهم«.
سينا باللسان الفاريس هو ثاقب احلجر، أو هو دقيق النظر. ال تعرف 
ورد إن كان ه�ذا ه�و لقب أبي�ه أم جد بعيد له. هو ابن س�ينا أيا يكن من 

تلقب باللقب أوال. وهو الدقيق النظر، الذي يرى ما ال يراه الناس.
قلت هلا مرة ونحن يف درس الكتابة:

- لكنك أمة يا ورد. نحن جواري نباع ونرشى، وحني يموت سيدنا 
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نوزع مع مرياثه. مع هذه الكتب! أمٌة حتب سيدها كل هذا احلب، وتعلق 
حياهتا بحياته! مل ال تكونني زوجته إذن؟ مِلَ ملرْ يتزوج أبو عيل حتى اآلن؟ 

تنبهت إىل كالمي بعد أن قلته، وخشيت أن أكون قد أغضبتها.
- أَمة كريمٌة، خري من زوجة مهانة.

- األمة ال تكون كريمة يا ورد، ال تكون!
سكتت ومل جتب.

ال أعرف مِلَ سألتها هذا السؤال. هل أضن عليها با هي فيه من رضا، 
فأريد أن أبدده بش�كي وقلقي. أنا قلقة دائا، لس�ت حرة، ليس يل اختيار 
أي يشء يف حيايت، ليس يل أن أحب وأنا آمنة أين سأصل إىل يشء، ليس يل 
أن أمنح جسدي عن رضا ألحد، هل من العدل أن أكون جزءا من أمالك 

رجل، كلا شعر بالضيق اختار واحدة ترسي عنه ضيقه.
أحسست بالغضب يملؤين فجأة، حاولت أن أضبط نفيس لئال خيرج 

كالمي ثائرا:
 »نح�ن لس�نا أحرارا ي�ا ورد، احلرية ه�ي القدرة ع�ىل االختيار، ربا 
اخ�رتت أن�ت أبو عيل، حتى وأن�ت أَمة. اخرتته فع�ال. لكنني مل أخرت أن 

أكون هنا«.
- احلرية حرية الروح، وحرية النفس. 

- حرية الروح ال تكون إال يف اجلسد احلر يا ورد، أوىل هبذا الدين الذي 
تقولني إنه حيرر األرواح أن حيرر قبل ذلك أوعيتها.. هذه األجساد. 

- ومن قال لك إنه يقيدها، إهنا حرة أيضا.
مل أسأهلا كيف مل يقيدها.

كان غضبي قد بلغ منتهاه، وال أريد أن أسمع رشحا معقدا ليشء. احلرية 
هي ما أش�عر به أنا، وإذا مل أش�عر هبا فلس�ت حرة. هناك يشء ما يقيدين، إذا 
مل يك�ن ه�و هذا البيت، وإذا مل يكن هو كوين أم�ة، وإذا مل يكن هو هذا الدين 

الذي حييطني من كل جهة وال أشعر نحوه بأّي عاطفة، فأي يشء يكون؟



298

أي يشء يسلبني حريتي؟
تقول ورد إن احلرية حرية الروح.

روحي أنا مقيدة.
»روحي سجينة يا ورد«.

كنت أرصخ، وبدا كل يشء يل غريبا. ال أعرف مل ثرت هبذه الرسعة. 
كن�ت كحجر س�قط من أع�ىل جبل، كل�ا انح�در زادت رسعت�ه، وكلا 

اصطدم بيشء تفتت منه جزء حتى يتالشى. 
الغضب يف حرضة ورد يطهرين، كانت متلك حنانا يسع كل الغاضبني 
يف العامل، وكنت أش�عر أين يف أمان مها قلت وأنا معها. كأين طفلة تفتش 
يف غرف�ة مظلم�ة ال تعلم أي يشء يمكن أن خيرج هل�ا، والبد هلا مع ذلك 
أن تبح�ث، كان�ت هذه الغرفة هي نفيس، وكان ق�رب ورد هو األمان مما 

سأجد فيها. 
أرصخ ث�م تض�ع كفها ع�ىل كتفي، وتقربن�ي إىل صدره�ا كأين فتاهتا 

الصغرية، فأهدأ. 
قلت هلا: لوال األديان يا ورد، لعاش الناس سعداء. 

قالت: لوال األديان لفسدت األرض.
قل�ت وهل أصلحت األدي�ان األرض. األديان التي لوالها ملا تقاتل 
الن�اس، ملا طمع بعضه�م يف بعض، وملا وجدوا أس�بابا يملكون هبا بالًدا 

ليست هلم.
- الن�اس تتقات�ل م�ن قب�ل أن تك�ون األدي�ان. الدين ج�اء ليهذب 

أطاعهم.
- ب�ل ليزيده�ا، ويمنحه�ا الس�لطة ودع�وى ال�رشف. وإال مِلَ خرج 
الع�رب م�ن بالده�م وطرقوا بالدن�ا زاعمني أهن�م حيمل�ون إلينا نراس 

الساء، أمَلرْ جتد الساء سوى بدو مهلهلني ليحملوا نراسها؟!.
- النور هو النور، محله بدو مهلهلون أم سادة مبجلون.
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- وه�ل كان الن�اس بغري دين حت�ى يبلغوهم دينا جدي�دا.. إننا أهل 
دي�ن أق�دم من دينه�م، وأنتم كنتم أهل دي�ن أقدم من دينن�ا ومن دينهم، 

فألي يشء يرهقون أنفسهم، ويرتكون صحراءهم ليطرقوا أبوابنا.
- ألج�ل أن خي�روا الناس با عاينوه من ح�الوة دينهم، مل يطلبوا إال 
أن يفسح هلم يف البالد فيعلموا الناس ما جاؤوا به، ليخرجوهم من عبادة 
العب�اد إىل عب�ادة رب العباد، وحني مل ُيس�مح هلم قاتلوا م�ن أجل ذلك. 

هكذا األديان تثور عىل كل باطل وزيف، وتعتر العامل كلها ميداهنا.
- ومن ذا الذي كان سيس�مح لدي�ن جديد أن يترسب يف ملكه حتى 
ينتزع�ه منه، أمَلرْ تكن املجوس�ية ديانة الدولة الفارس�ية، هل كان ملوككم 
يس�محون هلم با أرادوا، ثم يراقبوهنم وهو يغريون الناس عليهم. أليس 
القتال من أج�ل دين نعتقده هو الصواب، هل نفتح الباب لكل صاحب 

دعوة يرى صحتها، ويريد أن ينرشها.
- لي�س ألح�د أن يف�رض عىل الن�اس ش�يئا، املس�لمون حاربوا من 
أجل أن حيرروا الناس من هذا الفرض. لقد كانت املجوسية قد تزوجت 
قص�ور األكارسة، وغدا األمر بال حد بني م�ا يريده اهلل وما يريده كرسى 

وكهنته. جاء املسلمون ليعيدوا للناس حرية اختيارهم.
- ألي�س كذل�ك؟!! أمل خي�رت الن�اس أن يتبعوا ماين حني ج�اء مبداًل 
رشيعة زرادشت، أمَلرْ خيتار آخرون أن يتبعوا مزدك حني جاء بدين خيالف 
م�ا عليه الكهنة. الن�اس تتبع كل دعوة تلبي هواها. منحهم الدين اجلديد 
انعتاق�ا من تاريخ طويل وجدوا أنفس�هم داخله. اجلديد غض دائا، حي 

فياض.
- الن�اس ال تبح�ث عن دين جديد إال حني يتح�ول دينها إىل قيد ال 
حري�ة فيه، وحني يقرس الناس عليه بالق�وة، يغيب مجاله، وحريته، الدين 
ك�ا يقول أبو عيل هو تنقي�ة النفوس من الك�دورات، وتصفية اهلواجس 
البرشي�ة من األغراض الدنيوية. وحني خيرج الدين من القرص، ال يصبح 
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تنقي�ة للنف�وس، وال تصفي�ة للهواجس البرشية، ألجل ذل�ك تبع الناس 
ماين، ومزدك ألهنم جاءا بدين حر قريب من الناس.

- ومِلَ تبع الناس اإلسالم؟
- تبعوه ألهنم وجدوه دين مساواة وعدل!

- وهل وجدوا فيه هذه املس�اواة التي نش�دوها، أمل يثوروا بعد ذلك 
ع�ىل خليفة املس�لمني حني مل يعدل يف العطايا، فأعط�ى أهل املدينة الذين 
ال يفارقوهن�ا وال يتعرضون للمخاطر أضعاف ما منح اجلنود النائمني يف 
الع�راء، يقتلهم احلر والرد قبل أن تقتلهم س�هام األعداء، وكانت دعواه 

أن العطايا بالسبق إىل اإلسالم.
- لو ملرْ يفعلوا ذلك ملا كانوا أهاًل هلذا الدين الذي دانوا به، إن ثورهتم 
تعن�ي أهن�م فهموا دينهم ال�ذي ال يرىض بغري الع�دل، ويمنح أصغر فرد 
في�ه أن يث�ور عىل أكر فرد فيه حني يمنعه حقه. هل كان دين آخر يس�مح 

بذلك.
، فسكتت ومل تزد. انتهى حديثنا عند هذا احلد، سَكتُّ

مل أفك�ر يف يشء بقي�ة ذلك الي�وم، ومل يكن لدي عم�ل فخرجت إىل 
م، تركت امل�اء الدافئ يذيب كل ما يف نفيس، أترك ذراعاي خفيفتني  احل�اّ
عىل س�طحه، أغلق عيني وصوت انس�كابه الناعم من الصنابري الصغرية 

يرتبني، كا فعل أول مرة.
أدرك اآلن أن هذه األحاديث كانت تغريين من دون أن أشعر بذلك. 
رب�ا ألنني كنت أح�ب ورد فأصدقها فيا تق�ول وإن عاندته، وربا ألهنا 
كانت تعرف كيف تلقي ببذور األش�ياء يف نفيس، وكيف تروهيا من دون 

أن يرصفها عنادي«.
* * *



»اإن مبداأ الربهان ال ُيكت�سب بالربهان، وكذلك مبداأ العلم 
ال ُين���ال بق���وة العلم، بل بقوة اأخرى اأك���رث �سالحية له هي 
العقل، واملق�سود به هو العقل النظري املجبول فينا اأي هو 

اال�ستعداد الفطري ال�سحيح.«

كتاب الربهان – ابن سينا
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�شورُة العامل
كان القدُح واسًعا من األعىل، وله ساٌق رفيعٌة وقاعدٌة واسعٌة حتمله. 

وعىل حافته الواسعُة رسوٌم لغزالٍن متتابعة.
جعَلترْ ورُد الس�اق بني راحتيه�ا، وأدارترْ الكأس، فظهرت الغزالة 
املرسومة عليه كأهنا تثُِب، استمرت تديره والغزال يتتابع يف القفز، واحدة 

وراء األخرى. 
ع�ىل القدح كانت الغزالة مرس�ومة بأوضاع الوثب كلها، متأهبة، ثم 
رافعة س�اقيها األماميتني، ثم وهي عالية يف اهلواء ثم عىل األرض، فظهر 

حني دار برسعة كأن الغزال يقفز. 
ضحك�ترْ ش�ريين عالي�ا وهي ت�رى هذه اللعب�ة املدهش�ة، كانت يف 
اخلزان�ة أقداٌح أخرى خمتلف�ة األحجام عليها صور كث�رية. لِرحلة صيد؛ 
�ُرق الس�هم يف الفض�اء حتى يس�قط الوعل رصيعا، ولِطي�وٍر حملقة يف  يمرْ
الغابة.. لكن أكثرها إدهاش�ا كانت اس�طوانة واس�عة، ح�ني تدور تظهر 
عليه�ا فت�اة بارعة احلس�ن ترقص، مت�اوج يدهيا، وهيتز خرصه�ا، وينثني 
جذعه�ا برق�ة، وحري�ة، وأثن�اء دوران االس�طوانة، تصدح أنغ�ام كأهنا 

العزف الذي ترقص عىل إيقاعه اجلارية.
قالت ورد: 

ر الذي حيرض إىل ابن س�ينا،  »ه�ذه األلع�اب ُتباع يف الس�وق، املص�وِّ
لريس�م ل�ه صور كتبه هو م�ن صنعها، يمكننا أن نطلب من�ه أن يصنع لنا 

احلكاية التي نريدها«.
- صحيح؟

- نعم. إنه بارٌع يف الرسم. انظري. 
فتحترْ ورد كتاًبا أمامها. كانت صفحاته مش�غولًة برس�وٍم ملونة. حيوانات 
وأشجار، وملك عىل ختت، وعبد قائم بني يدي سيده، ومَحاٌم يطري، وأسد نائم. 
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قالت:
»هذه نس�خة من »الفصول اخلمس�ة« التي ترمجها ابن املقفع. رسمها 

پرويز املصور. وهو الذي رسم ذلك الفارس عىل قبة قرص األمري«
- الف�ارس الذي ترف�رف رايته ويتبدل لون ثياب�ه حني هتب الرياح، 

ويتغري موضع الشمس يف الساء؟
- نعم. 

- وهذا الذي معك يا ورد، ما هو؟ 
- هذه صورة العامل. 

- صورة العامل!!
- نعم. 

- اهلل الذي رسمها! 
- بل رسمها اجلغرايف! 

- اجلغرايف!! وكيف رأى »اجلغرايف« هذا، العامل حتى يرسمه.. العامل 
واسع جدا ال حتيط به عني املصور.

- أنظري معي، ما شكل هذه الغرفة؟
- مربعة.

- لو رس�منا مربعا، وجعلنا عالمة الباب يف هذه اجلهة، ماذا نرس�م 
بعد الباب. 

- باحة الدار.
- وما شكلها؟
- دائرة كبرية!

- ها هي الدائرة.
- وفيها بركة ماء يف الوسط.

- وها هي الركة.
- ودرج يصعد إىل جناح اخلدم.
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- والدرج.
- وآخر إىل حجرات سيدي.

- وهذا هنا.
- اآلن أين دار عبد اهلل الطراز.

- نطل عليها من نوافذ جناحنا. تكون هنا!
- آَفِرين.

- اآلن، هل يمكننا رسم دار عبد اهلل الطراز.
- ال..
- مَل ؟

- ألننا مل نرها.
- ولو سألنا أم إبراهيم..

- تدلنا ، ألهنا دخلتها قبل ذلك.
- هك�ذا ترس�م صور الع�امل. كل م�ن رأى جزءا فيه ي�دل اآلخرين 

عليه. وهؤالء الذي يرسمون العامل، هم اجلغرافيون. 
- أين بالدي يا ورد.

- هن�ا، هذه الدائرة هي بحر اخل�زر، وهنا ينتهي النهر الذي حدثتني 
عنه، وعىل ضفته تكون مدينتك، تقريبا هنا..

وأشارت بإصبعها إىل نقطة أعىل رسم البحر. 
كان البح�ر دائ�رة ملونة باألزرق، وخيرج من�ه ثالثة خطوط متعرجة 
�ال، ومكتوب  وملون�ة أيضا، واحد إىل جهة اليمني، واثنان إىل جهة الشِّ

عىل كل رسم اسمه الذي يدل عليه.
أكمل�ت ورد وهي حت�رك إصبعها: وهذه أذربيج�ان، ثم بالد اجليل، 
ثم طرس�تان. وتكون هذه هي أرض الديلم حكام أصفهان، وهم قبائل 
جبلي�ة، معروف�ة بالصالب�ة، وكان�وا أكثر القبائ�ل التي قاوم�ت غزوات 
العرب، ومل ترتك فرصة للتمرد إال واس�تغلها. ث�اروا منذ غزاهم العرب 
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أول م�رة يف عه�د اخلليفة عمر، إىل عهد اخلليفة املأمون س�بع عرشة مرة. 
ظلت هذه البالد عىل هذه اهليئة، حتى دخلت اإلس�الم عىل يد رجل من 
الداع�ني للعلوي�ني، اس�مه األطروش، نزهل�ا هاربا من بط�ش األمويني، 
ومكث فيها ُيعّلم الناس اإلسالم. فكان إسالمهم عىل مذهب اليزيدية.

يلم، بقي أن ختريني عن  -  نعم. وماذا أفعل أنا بمعرفة موطن الدَّ
عاداهتم يف الزواج، وإحراق املوتى... أين نحن اآلن من هذا العامل ؟

- هنا. هذه أصفهان. 
»..... كانت املس�افة ب�ني النقطة التي هي ب�الدي، وأصفهان أصغر 

من كف يدي. هذه هي املسافة التي قطعناها يف ثالثة شهور!!
 أنظ�ر إىل كف�ي وأنا أقيس األرض املرس�ومة، أتك�ون هذه اخلطوط 
فيها هي طريق س�فري الذي قطعته. ل�و أن الطرق تطوى كا تطوى هذه 

اخلطوط يف يدي حني أقبضها، جلمعت أول العامل إىل آخره. 
لو أنني أستطيع أن أرى بالدي عىل احلقيقة كا أراها اآلن. 

القمر يراها، والطيور العالية يف الساء أيضا. 
ملِ ال أكون طائرا يرشف عىل العامل الواس�ع من الس�اء. يرى حدوده، 
وال تبع�د عنه املس�افات. ال تق�ف يف طريقه الغاب�ات الكثيفة وال اجلبال 
العالي�ة، وال الصحراء اجلاف�ة، وال أرايض امللح التي تغ�رق من يعرها. 
وال يبق�ى عمره حمبوس�ا يف حف�رة واحدة، إن تركها ليع�رف قتله احلنني، 

وإن بقي فيها مات ومل يعرف من العامل أي يشء. 
مل خلق اهلل العامل كبريا، وواسعا، هكذا. 

أُعدُّ املدن عىل الطريق املرس�وم بني بالدي، وأصفهان. أود لو أرسم 
أيام الرحلة عىل هذه الرقعة. ال أذكر من أيام الرحلة أي يشء، كانت كلها 

يوما واحدا طويال، مغلقا. 
يوٌم أوله صكُّ البيع الذي وقعته أمي خلسة مع التاجر، وآخرها، ماء 

محام الباحة الدافئ.
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قل�ت: ك�م أنت مجيلة ي�ا ورد، أنت مَلٌك ال ري�ب، املالئكة هي التي 
حتمل لنا األشياء اجلميلة. هل آخذها، أريد أن تكون بالدي معي.

- ال.. إهنا لسيدي.
- لن ينتبه لغياهبا بني هذه األوراق الكثرية.

- يمكننا أن ننسخها معا.
- حقا..
- نعم. 

يف الصباح، اش�رتينا من س�وق الوراقني أوراقا، ووضعت ورد ُخّطة 
نسخ الصورة. »سنقسمها إىل أجزاء صغرية ثم نرسمها جزءا جزءا، حتى 

ال ختتلط األجزاء«.
قضين�ا يف نس�خ حدود األش�كال أيام�ا، علمتني خالهلا ورد أس�اء 
األقالي�م، واملدن. رأيت بغ�داد مدينة اخلليفة، والش�ام ومرص واحلجاز. 
كن�ا كلا رس�منا جزءا حكت يل ما تعرفه من حكايات�ه. احلكايات أرواح 
األماك�ن، لوالها لتش�اهبت األرض كله�ا، وملا كان جل�زء منها عىل جزء 

فضٌل، وال حننٌي. 
ل�و مل خيرج النبي م�ن أرض احلجاز، ما كان اجلغ�رايف ليذكرها وهو 
يرسم تفاصيل العامل، وجيعلها كبرية يف أعىل اللوحة، ثم حيدد أماكن العامل 

قياسا إليها.
ولو مل تكن املدينة املدورة، بغداد، عاصمة اخلالفة وحمط عيون العامل، 

ملا كتبها كبرية هكذا. 
مل يكتب اجلغرايف اسم مدينتي، رسم النهر، ومل يذكر املدينة. لع�ّله ال 
يعرفها، ربا ال يعرفها أحد غري أولئك املنس���ّيني فيها، والتجار العابرين 

عليها. 
حدود هذه األرض البعيدة هل يصل إليها أحد؟ 

ماذا تفعل يف هذا الوجود أرضا ال نعرفها، ولن تطأها أقدامنا؟
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سألُت ورد: 
- لِ�َم خلق اهلل العامل كبريا واسعا هكذا. 

قالت: ألن اهلل عظيم، فال خيلق إال شيئا عظيا. 
- والناس، مل هم كثريون، وخمتلفون؟ 

- ليتسنى هلم حتصيل كل أنواع السعادة، اخلرات اإلنسانية وملكات 
النف�س كثرية وليس�ت من طاقة أي إنس�ان واحد أن يقوم هب�ا مجيعا. لذا 
وج�ب أن يق�وم هبا مجاعة كثرية من البرش، فيكمل كل ش�خص س�عادته 
بمعاونة بقية األش�خاص م�ن حوله، و يكتمل اخل�ري يف األرض بتعاون 

كل من فيها من البرش.
- ال أفهم! 

- العامل واسع لتكون فرص سعادتك فيه أكر. 
- حقا!! وأي سعادة يف الرحيل؟! 

- لو بقيتي لكنت اآلن يف النهر، ال سعادة وال حياة .. أما ما دمت قد 
بقيت إىل اليوم، فهل ترين اهلل يعبث بالناس من دون منفعة هلم؟

- ومل ال يفعل؟! 
- ألنه ال حيتاج لذلك. 

- ربا.. « 
* * *

س�كتترْ ورد حلظة، ثم قالت: مل تكن يل صديقة أحكي معها قبل أن 
تأيت، أليس ذلك كافيا لك؟ 

كانت تعرف كيف تطفئ غضبها إذا الح. 
دمع�ت عني ش�ريين وهي تقول: ب�ل أنت هدية الس�اء يل. أنت نور 

حيايت يا ورد، ال أعرف كيف كانت أيامي متر هنا، لو مل أعرفك.
- أرأيِت.. ال يفرتق اثنان، إال ليلتقي كل منها بمن يعينه، وجتُمُل به 

حياته فيا بعد، ولو بقي كل واحد مكانه ما التقيا.
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- سأصدقك.. 
قالتها وابتَسَمت.

أكمل�ترْ ورد: ف�إذا أدرك الناس ذلك، وجب ع�ىل بعضهم أن حُيّب 
بعَضهم؛ ألن كل واحد يرى كاله عند اآلخر، حتى تتم للمرء سعادته.

انتهى حديثها ،وطوت شريين خريطتها ،ومحلتها إىل حجرهتا. 
وضعتها يف صندوق صغري من اخلش�ب ،تنظر فيها كلا غلبها احلنني 
إىل أمه�ا .تق�بّل اخلريط�ة كأهن�ا تقبّهلا ،ث�م تعيده�ا إىل الصندوق مع 

سالمها..
نظ�رت يف باط�ن كفه�ا ح�ني أوت للنوم ،تدق�ق النظ�ر يف اخلطوط 
املرسومة فيها ،جترب أن تطوي يدها لتقرب أطراف تلك اخلطوط ،هناك 

جهات ال يمكن أن جيمعها ضم ّالكف. 
بقيت رْضامة ًكفيها حتى نامت ..تستحرض قريتها يف منامها. 

 * * *





»القولن���ج: انعقال الطبيع���ة الن�سداد املع���ي امل�سمى 
قولون«.

مفتاح الطب أبو الفرج البغدادي 

»يج���ب اأن ال يدافع بتدب���ري القولنج، فاإن���ه اإذا ظهرت 
عالمات ابتدائه وجب اأن يهجر املري�س االمتالء، ويبادر اإىل 
التنقية التي بح�سبه، واإن كان عقيب طعام اأكله قذفه يف 
احلال، وقذف معه ما يجب من االأخالط حتى ي�ستنقي. ومما 
هو جيد يف ذلك اأن يجعل يف �رصاب النعناع املتخذ من 

ماء الرمان �سي من كمون و�سماق«.
القانون – ابن سينا 
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ُل امل�شري اأوَّ
خرج أبو عيل من القرص منهكا. 

كانت آالمه قد عاودته من جديد؛ تتقلص أمعاؤه كأن شيئا يف داخله 
يثقبها، يش�عر بامتالء بطنه وبثقٍل جيعل تنفس�ه صعبا، وُتِلحُّ عليه الرغبة 

يف إفراغ أمعائه، لكنه ال يستطيع. 
ينحب�س الطع�ام في�ه أيام�ا، حتى يظ�ن أن�ه هالك. ج�رب العالج 
باألدوي�ة رُشًب�ا فلم جتد معه ش�يئا هذه امل�رة. كان املرض ق�د متكن منه. 
فمن�ذ أكثر من عرشين س�نة، ح�ني كان يف جرجان جاءت�ه نوبته األوىل. 
عكوفه عىل الرشاب، وليايل السجون ضاعفا رسعة املرض يف بدنه، حتى 
بلغ هذه املرحلة التي مل تعد تسعفه فيها األدوية. عمد إىل الكرفس، حيقن 

به نفسه، ومعه زيت الزيتون، وأعشاب تأتيه من اهلند، فأراحه ذلك. 
أصبح ال يق�ف إال منحينا إىل األمام، خيفف االنحناء األمل إذا جاءه. 
مل يعد يطيل جملس الدرس، وال جملس األمري، وخيشى يف نفس الوقت إن 
غاب عن األمري أن يدع فرصة ألحد يمأل أذنيه با يفسده عليه. مل تعد به 
طاقة ملثل هذه املؤامرات، تعب من السجون، وتعب من الرحيل، وتعب 

من الرشح ومن الترير. 
إذا كان�ت صحب�ة صديق لّوام تس�تهلك حياة امل�رء، فكيف بصحبة 
املل�وك. وه�م يمنح�ون بكلم�ة، ويقطعون بأخ�رى، وال يس�معون إال 

أنصاف اجُلَمل، ثم يكملوهنا بأهوائهم. 
خرج مبكرا.. قبل العرص.

 ت�رك موكبه، وأرسع�ت عربته وحده�ا عائدة به إىل البيت. أرس�ل 
من ُيعِل�م اجلوزجاين بعدم قدوم�ه، ويكلفه بمتابعة املرور عىل األقس�ام 

وحده. 
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ح�ني وص�ل أرسعت إليه ورد متلهفة إذ مل يك�ن من عادته العودة يف 
هذا الوقت إىل 

البيت. 
- ما بك يا سيدي؟

- ال تقلقي، تعب خفيف، رسيعا ما يزول. 
- عاودك األمل من جديد؟

- نعم.
- أنت ترهق نفسك كثريا يف العمل. 

- ال راحة يف دنيا، املسرتيح فيها شقي. 
كان العرق يغمر وجهه من األمل، فمدت طرف ثوهبا متسحه. 

سألته:
»هل ُأِعدُّ لك شيئا«؟

-  نع�م، رشاب النعن�اع ب�اء الرمان، وضعي عليه ش�يئا يس�ريا من 
الكمون والساق، سيكون ذلك كافيا بمشيئة اهلل. 

قبل�ت جبينه، وأرسعت حترض له ما طلب�ه، فرشب قليال من الدواء، 
وهي إىل جواره. 

وضعت يدها عىل رأسه ومتتمت بأدعية هامسة، وهي تنظر إىل وجهه 
الذي بدأت مالحمه يف االنبس�اط، وأصبح قادرا عىل االبتس�ام وهو يقول 

هلا: ماذا تفعلني؟ 
- أرقيك يا سيدي. 

- ابتسم وجهه وهو يقول: احلمد هلل الذي أزال األمل برقياك. 
- إن أملا مها كان خفيفا، يس�لب حياة املرء معانيها. أنتم األطباء من 

يعيد حلياة الناس معانيها..
- نحن األطباء ال نملك شيئا من احلياة وال من معانيها. 

- بل متلك الكثري يا سيدي.. متلك نفسا حتب الكال. 
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ابتسم ومل جيب. 
متدد عىل فراشه، وظل ينظر إىل السقف، وهي إىل جواره. 

قال: 
- سيسافر عالء الدولة إىل مهذان بعد أسبوع. 

-  س�اءت حالتك حني خرجت معه امل�رة املاضية إىل الكرخ، وأنت 
لس�ت رجل حرب، وعملك يمكن أن يقوم ب�ه تالمذتك. أنت مريض، 

لو اعتذرت منه، قبِل منك. 
ال أستطيع.  -

مَل؟  -
سكت ومل جيب. قالت: 

إذن س�آيت معك، لن أتركك تس�افر وحدك، لن يمكنني البقاء هنا   -
حتى تعود.

مرت حلظة صمت، كان ينظر فيها إىل عينيها، أشاحت بوجهها حني 
غلبتها دموعها. 

»ال طعم للحياة حني تكون بعيدا يا أبا عيل. يصبح مرور الشمس يف 
الساء عبثا، ال معنى له«.

- سيصبح معناه اقرتاب عوديت. 
- لن أبقى هنا وأنت مسافر. 

قالتها بحس�م، فابتس�م هلا بوهن: »حس�نا.. س�نرتب ه�ذا األمر فيا 
بع�د. اآلن أريد أن أرتاح قليال. أخري اجلوزجاين حني يأيت أن يلقي هو 

الدرس عىل الطلبة اليوم. وال يوقظني 
أحد«.

* * *
يف ُحلم�ه بدت له بخارى من بعيد حيجبها ضباب كثيف، مل يلبث أن 
انقش�ع حتى أصبحت املدين�ة واضحة تأتيه أصواهت�ا، وروائحها، ورآى 
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الطفل الصغري حس�ني، معلقا فوق أغصان شجرة، وصوت أخيه حممود 
يبحث عنه. 

- حسني. أين أنت؟ 
- أنا هنا، ارفع رأسك للساء جتدين. 

يرفع حممود عينيه، فيجده جالس�ا عىل غصن ش�جرة كبرية، قد أراح 
ظهره إليها، وبيده أوراقه ينظر فيها. 

- ماذا تفعل عندك؟ 
- أطال�ع ه�ذه األوراق م�ن كت�اب ايس�اغوجي، يف املنط�ق. الي�وم 
س�يأتيني النات�يل يف املس�اء، وأري�د أن أحتقق م�ن بعض األم�ور، قبل أن 

أناقشه فيها. تعال اصعد إىل هنا.
خلع حممود حذاءه، وتعلق بالش�جرة. يرفع قدميه إىل أعىل، ثم يدفع 
جس�ده وينقل يديه التي حتتضن س�اقها بقوة خطوة إىل أعىل، حتى استقر 
إىل جوار أخيه فوق الغصن وهو يقول الهثا: وهل ضاقت عليك األرض 

حتى تتعلق باألشجار لتقرأ؟ 
- احلكمة يا حممود، إنا يرتقى إليها. 

- فوق األشجار! 
- نحو الس�اء يا أخي. أال ترى الطيور تعيش حياهتا هانئة، س�عيدة، 
تع�رف لكل يشء موعده. الطيور ال ترى س�يئات الع�امل، ألهنا تعيش يف 
الس�اء. يف الس�اء، يبدو العامل كله لوحة ملونة مجيلة، حتى تلك األشياء 
الت�ي تظهر لنا ونحن عىل األرض س�يئة وقبيحة، تصب�ح جزءا من مجال 

العامل، حني تراها الطيور من الساء. 
- مم.. طيب. هيا اآلن ألن أمي تريدك، وال أريد أن نتأخر، سيهبط 

املساء اآلن، 
وهذه الغابة ليست آمنة يف الظالم.

- هيا.. 
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استعدا للنزول، فلمح حسني عىل غصن شجرة قريبة غرابني، واقفني 
ينظران نحومها، فأشار ألخيه وقال: انظر، هذا معلم البرشية األول.

- معلم البرش غراب يا أخي!!.
- نع�م، أمل يقل قابيل: »أعج�زت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 

سوأة أخي«.
- علمه كيف خيفي جريمته.

م اإلنس�ان كيف يواري جس�د أخيه اإلنس�ان حني يموت.  - بل علَّ
وعل�م اإلنس�ان أيض�ا أن أي يشء حيدث حول�ه يف احلياة هو رس�الة له، 
يقرؤها من حيسن النظر. حتى تلك التي تبدو عديمة القيمة يف ظاهرها. 

كانا قد نزال من الشجرة، وسارا عائدين إىل الدار. 
حمم�ود أصغ�ر من حس�ني، أقرص من�ه، وأنح�ف. جيري أمام�ه، ثم 

يستعجله ليدركه. 
كانت أمها تنتظر عند بوابة الدار. 

- مرحب�ا ي�ا أمي، ه�ذا ابنك كان يبح�ث عن احلكمة ف�وق أغصان 
الشجر، كالطيور. 

- ي�ُرد اهل�واء يف الغاب�ة مبك�را يابني، وجس�دك ضعي�ف ال حيتمل 
الرد. 

- مل يكن هناك برد يا أم، ال تقلقي.
قّبال يدها، ورأسها وأرسعا إىل غرفتها يستعدان للطعام. 

كان�ت دارمه�ا من أكر الدور يف بخ�ارى، فهي دار وزي�ر من وزراء 
األم�ري نوح بن منص�ور، وزير ترصي�ف األموال، وفوق ذل�ك، هو داع 
م�ن دع�اة اإلس�اعيليني، جيتمع يف بيت�ه املريدون، يتناقش�ون يف كثري من 
األم�ور ويقرؤون يف رس�ائل إخوان الصفا، وحس�ني حيرض م�ع أبيه كل 
هذه اجللسات، وإن كانت نفسه تضيق أحيانا بأحاديثهم فينكر منها ما ال 

يوافق عقله، وكثريا ما كان حيرج أبيه بأسئلته الدائمة.
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مل تك�ن كل جلس�ات أبيه حتمل له هذا االس�تياء، فجلس�ات أخرى 
كانت تالقي س�عادة ورضا يف نفس�ه، تلك التي كان حيرض فيها املغنون، 

وتعمل آالت الطرب حتى يطلع الفجر.
ينتظرها بش�غف وجيلس يف مكان واحد، اخت�اره بعد جتارب كثرية. 

حيث يكون الصوت أكثر وضوًحا، وصفاًء. 
جيل�س الع�ازف أم�ام صن�دوق، ع�ىل هيئ�ة نص�ف مثلث بس�اقني 
متساويتني، قد ُشدت عليه أوتاٌر خمتلفة األطوال، وأمسك بيديه عصاتني 
صغريت�ني، هيت�ز كف�اه دون أن يتحرك س�اعداه، ومتر العص�ا خفيفة عىل 
األوتار كأهنا تس�بح فوقها، فيخرج صوٌت ناعٌم، يغلظ ش�يئا فشيئا حتى 

يكاد يرتج من دويه البيت. 
مت�ر حلظة صمت، قبل أن تع�اود كّفا الرجل الرفرف�ة من جديد عىل 
األوت�ار، فتمتزج النغات الناعمة، بالغليظة، ثم ال تس�تطيع عني الطفل 

أن تدرك يد الرجل املتسارعة فوق األوتار بعد ذلك. 
حيسُّ حسني بخدر ينترش داخله، مل يعد يشعر بالغضب الذي كان يفور 

يف نفسه بعد إجابة الداعي عىل سؤاله وسخريته منه أمام احلارضين. 
أغم�ض عينيه، وأح�س كأن الفضاء قبة فيها أل�وان كثرية متداخلة، 
أبيض وأمحر وأصفر وأزق، بقع واسعة عىل سطح املاء، تتلوى وتتداخل، 
وكلا دارت، كانت تس�حب من نفس�ه كدرها الذي يعكرها خيطا رفيعا 

يذوب.. فيصفو. 
وكل�ا رق ع�زف الرجل، كان�ت األلوان ختتلط وتتالش�ى حدودها 

أكثر. 
تزيد رسعتها، وهي متتزج، وتتحول معا إىل لون واحد. 

أبيَض عميقا، يسحب إليه روحه فال يقاومه. 
ال وزن َثمَّ وال خوف، وال قلق.

أبيٌض رحٌب، ونفٌس مغسولة، وذهٌن صاف. 
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ميالٌد جديد.
وحني انتهى الرجل هتف الصبي جذال: 

»أّي نبي أنت«؟!
ابتسم العازف، وهو يقول: بل أنت النبي يا بني ال أنا. 

- أنا!! 
- نع�م.. م�ن رام العل�وم، ودرس املنط�ق ف�إن مت�ام عقل�ه يف ح�ب 
النغ�م واألحل�ان. إذ النغم ليس إال فضال بقي من املنطق مل يقدر اللس�ان 
ع�ىل اس�تخراجه فاس�تخرجته الطبيعة هبذه األحلان ع�ىل الرتجيع ال عىل 
التقطي�ع، وح�ني ظهر عش�قته النفس وحّن�ت إليه ال�روح؛ ولذلك قال 
أفالط�ون: ال ينبغ�ي أن متنع النفس من معاش�قة بعضه�ا بعضا؛ أال ترى 
أن أه�ل الصناعات كّله�ا إذا خافوا املاللة والفتور ع�ىل أبداهنم، ترّنموا 

باألحلان، فاسرتاحت هلا نفوسهم. 
- ما اسم هذه اآللة يا سيدي؟

- سنطور.
- هل يمكن أن أجرهبا. 

ان�زاح الرج�ل إىل مكان خ�ال جواره، يفس�ح له، فهب حس�ني من 
مكانه يتخطى الرجال إىل أن وصل إليه. مسها بيده، وحرك كفه الصغرية 

عىل األوتار جمتمعة، كأنه يريد
أن يمتص سحرها إىل نفسه. 

طرق طرقة خفيفة بيده، وس�مع الصوت الذي خرج منها. ثم حرك 
بإصبع�ه وترا واحدا، ثم الذي يلي�ه، كانت األصوات ختتلف من وتر إىل 

آخر، األقرص أغلظ من األطول. 
ظل�ت ي�ده تنتقل بني األوت�ار وترا وت�را، ثم يعيد الك�رة وهو يضع 
إصبعا عىل أحد أطراف الوتر، ويراقب اهتزازه، ثم يوقفه بيده، فيسكت 
الص�وت كأنا انقطع فجأة. كانت أس�ئلة جديدة تأخذ مكاهنا يف نفس�ه، 
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بعيدا عن أسئلته يف النفس والعقل وحق الداعي، وسلطان املدعو له. 
َمن السحر فيه؟ ما الّصوت؟ ما رسه، وما مكرْ

حني أوى لفراشه تذّكر ما يعرفه من أصوات. خرير النهر، نقر املطر، 
نقي�ق ضفادع احلقل، حفي�ف الرياح، وخشخش�ة األوراق وهي تتكرس 

حتت قديمه. 
وصوت نرسين بنت العرويض الذي كان فعله يف نفس�ه يوم س�معه 

أول مرة كفعل آلة هذا الرجل.
 أي يشء جيمع بني هذه األشياء معا. 

شاهد الوتر املشدود إذا أوقفه بيده انقطع الصوت، وإذا ارختى الوتر 
واهتز ال يسمع من يشء. 

هل يكون يف اإلنسان أوتار كأوتار السنطور. 
ولو كان فيه، فا صوت الرياح وال وتر فيها. 

من أين يأيت صوت الرياح. 
من أين؟! 

رأى نفسه وهو يبحث يف رسائل إخوان الصفا، عا ورد عن الصوت 
فوجد: 

»وكل ه�ذه األص�وات مفهومه�ا وغ�ري مفهومه�ا، حيواهن�ا وغ�ري 
حيواهن�ا، إنا هي قرع حيدث يف اهلواء من تصادم األجرام وعرص حلقوم 
احلي�وان. وذلك أن اهلواء، لش�دة لطافته وصفاء جوه�ره ورسعة حركة 
أجزائه، يتخلل األجس�ام كلها ويرسي فيها ويص�ل إليها وحيرك بعضها 
إىل بعض. فإذا صدم جسا، انسل ذلك اهلواء من بينها، وتدافع ومتوج إىل 
مجيع اجلهات، وحدث من حركته ش�كل كروي يتسع كا تتسع القارورة 
م�ن نفخ الزجاج. وكلا اتس�ع الش�كل، ضعفت قوة ذل�ك الصوت إىل 
أن يس�كن. ومثل ذلك إذا رميت يف املاء اهلادئ الواقف يف مكان واس�ع 
حج�را، فيح�دث يف ذلك امل�اء دائرة م�ن موضع وقع احلج�ر، فال تزال 



321

تتس�ع فوق س�طح املاء وتتموج إىل سائر اجلهات. وكلا اتسعت ضعفت 
حركته�ا حتى تتالش�ى وتذهب. فم�ن كان حارضا يف ذل�ك املوضع أو 

بالقرب منه من احليوان، سمع ذلك الصوت«.
يق�يض يومه أم�ام البحرية، يلقي احلجر فيه�ا، فيجد مصداق الكالم 

حارضا أمامه، دوائر تتحرك متسعة وهي تبتعد عن موضع سقوطها. 
ينادي بصوت عال، يا رسَّ هذا الصوت!. فيس�مع النداء من بعيد: يا 
رسَّ هذا الصوت. جتيبه بنت اجلبل، متاما كحلقات املاء حني تقابل حدود 

البحرية فرتتد عائدة، ضعيفة. 
يف كتب األقدمني يقصون حكاية بنت اجلبل. 

كانت فتاة ش�اغلت حريا زوجة املش�رتي حتى ال ت�درك زوجها مع 
فت�اة هي صديقة إيكو، تثرثر إيكو حتى تش�غل ح�ريا، وحني تعلم حريا 

تعاقبها بجنس ما فعلت، فتحبس
 الكالم يف فمها، فال تس�تطيع احلديث إال بتكرار أواخر اجلمل التي 

تسمعها.
* * *

تتداخل الصور يف حلمه، بغري حدود واضحة. 
يس�مع حس�ني حديث أبيه مع الناتيل: سيولد يف نفس هذا الفتى نور 
يبلغ اآلفاق، فإياك أن تش�غله بغري العل�م، ولوال أن النبوة ختمت لقلت 
إن�ه نب�ي هذا الزمان. أم�ا أنا فلم يعد ل�دي ما أمنحه إياه، ق�د فاقني علا 

وفها وقدرة عىل النظر والقياس. 
صحا فجأة، وصوت الناتيل متأل عقله. نفض عنه غطاءه وقام كأنا مل 

ينم مريضا منذ ساعات. أخرج أقالمه وحمابره ورشع يكتب: 
 »رح�ل الناتيل وأخذت أقرأ الكتب عىل نفي وأطالع الرشوح حتى 
أحكمت علم املنطق. فقرأت كتاب إقليدس، ثم املجس�طي، وملا فرغت 
من مقدماته وانتهيت إىل األش�كال اهلندسية قال يل أستاذي: توىل قراءهتا 
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وُحلها بنفس�ك ثم اعرضها عيّل أبنّي لك صواهب�ا من خطئها. واحلق أنه 
مل يكن يعرف أكثر ما يف الكتاب من مس�ائل، فكنت أرشحها أنا له وأبني 

له براهينها. 
ث�م رغبت يف علم الطب، وقرأت الكت�ب املصنفة فيه. وعلم الطب 
لي�س من العلوم الصعبة إن أعطيته من نفس�ك، وأقبلت عليه. كل ذلك 
ومل أكن قد جاوزت س�ت عرشة سنة، ثم عدت فقرأت املنطق من جديد 

يف سنة ونصف مل أنم فيها ليلة كاملة«.
ثم توفرُت عىل العلم والقراءة س�نة ونص�ف، فأعدت قراءة املنطق، 
ومجيع أجزاء الفلسفة. ومل أنم يف هذه املدة ليلة واحدة بطوهلا، وال اشتغلت 
يف النه�ار بغريه ، ومجعُت بني يدّي ظهورًا فكل حجة كنت أنظر فيام أثبته 
من مقدمات قياسية، وتريبها، وما عساها تنتج، وأراعي رشوط مقدماهتا 
حتى تتحقق يل املسألة. والذي كنت أختري فيه من املسائل، ومل أظفر باحلد 
األوس�ط يف القياس، أتردد بس�بب ذل�ك إىل اجلامع، وأص�يل وأبتهل إىل 
مب�دع الكل، حتى يتضح يل املنغلق منه، ويس�هل املتعرس؛ وأرجع بالليل 
إىل داري، وأح�ر ال�رساج بني يدي، وأش�تغل بالق�راءة والكتابة فمهام 
غلبن�ي النوم، أو ش�عرت بضع�ف، عدلت إىل رشب ق�دح من الرشاب 
لكي�ام تعود إيلَّ قويت، ثم أرج�ع إىل القراءة. ومهام أخذين أدنى نوم، كنت 
أرى تلك املس�ائل بأعياهنا يف نومي واتضح يل كثري من املس�ائل يف النوم، 
ومل أزل كذلك حتى اس�تحكم معي مجيع العلوم، ووقفت عليها بحسب 
اإلمكان اإلنساين؛ وكل ما عملته يف ذلك الوقت، فهو كام علمته، مل أزدد 

إىل اليوم فيه شيئًا، حتى أحكمت العلم املنطقي والطبيعي والريايض. 
وانتهيت إىل العلم اإلهلي، وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة فلم أفهم ما 
فيه، والتبس عيّل غرض واضعه، حتى اعتدت قراءته أربعني مرة، وصار 
يل حمفوظ�ًا، وأن�ا ال أفهم�ه، وال املقصود به، وأيس�ت م�ن نفي وقلت: 
هذا كتاب ال س�بيل إىل فهمه. فحرت يوم�ًا وقت العرص يف الوراقني، 
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، فرددته ردَّ متربم معتقد  فتق�دم دالل بيده كتاب ينادي عليه، فعرضه عيلَّ
أال فائ�دة يف ه�ذا العل�م. فق�ال يل: اش�ره فصاحبه حمت�اج إىل ثمنه، وهو 
رخيص وأبيعكه بثاثة دراهم؛ فاشريته، فإذا هو كتاب أيب نرص الفارايب 
يف أغ�راض كتاب ما بع�د البيعة. ورجع�ت إىل داري، وأرسعت قراءته، 
فانفتح عيلَّ يف الوقت أغراض ذلك الكتاب؛ ألنه قد صار يل حمفوظً�ا عىل 
ظه�ر القلب؛ وفرحت بذل�ك، وتصدقت يف اليوم الث�اين بيشء كثري عىل 

الفقراء، شكًرا هلل تعاىل«.
توق�ف عن الكتابة وهو ي�رى أمه ترتب له ثياب�ه وعامته، حني جاء 
رج�ال األمري نوح ليصحبوه، وضعت يدها عىل رأس�ه وه�ي تقرأ آيات 

من القرآن، ثم دعت له بالركة وأن حيفظه اهلل من احلسد. 
كان�وا ثالثة وصل�وا يف الصباح، عّرفوا أنفس�هم بأهنم رس�ل األمري 
منص�ور، ُمكّلفني بصحبة الطبيب حس�ني بن س�ينا إىل القرص ألن األمري 
مري�ض وقد عجز أطباؤه ع�ن عالجه. قالت: »لعّلكم أخطأتم االس�م، 

أو العنوان«.
قالوا: هذا هو املكان الذي دلونا عليه. أليس�ت هذه هي دار عبد اهلل 

بن سينا الوزير؟
قالت: فدونكم الطبيب. هو هذا الصبي، ماذا ينتظر األمري من صبي 

حني يعجز األطباء ذوو اللحى؟ 
م لنا، وما نحن إال ُرسل.  -  ال ِعلرْ

يف نفسها امتزج فرٌح، وقلق. 
إنه فتى صغري عىل دخول قصور اإلمارة.

 ُأهّبة القصور فّتانة، وهو مل يعامل من الناس إال معلميه، وزوار أبيه. 
وه�ؤالء كان كث�ري االختالف معهم با يغضبهم وحي�رج أبيه. أما مرضاه 
الذي�ن يعاجلهم فليس�وا إال مزارعي بخارى، وُعّاهل�ا الذين ال جيدون ما 

ينفقون عند األطباء فجاؤوه يطببهم بغري أجر. 
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ش�اورترْ أبيه، فلم يرفض. »ماذا س�يخرس إن ذهب؟ سيطري ذكره يف 
أقاليم ما وراء النهر كلها، وربا بلغ قرص اخلليفة يف بغداد«.

- لكنه صغري! 
- سيجعله هذا يف مأمن إذا أخطأ.

- أخشى عليه فتنة القصور وهو بعد مل تكتمل نفسه. 
- حلسني عقل هيديه. 

قال�ت له بعد أن أهنت أدعيتها، ونفضت غبارا ال وجود له عن كتفه: 
»اعلم أن من أس�اء األدب يف حرضة امللوك فقد خاطر بنفس�ه، وكن عىل 
ئ  الت�اس احلظ بالس�كوت أحرص منك عىل التاس�ه بال�كالم، وال ختطِّ
ح  طبيبا أكر منك يف حرضته، وإن بدا لك منهم خطأ فاحَتلرْ له، وال ُترصِّ

به، وإياك أن تكسب رضا األمري بإغضاب اهلل. واهلل يرعاك يا بني.«
دخل القرص، وس�ار مع�ه الرجال إىل قاعة صغرية، أعط�وه فيها ثيابا 

يلبسها فأبى أن
خيل�ع م�ا عليه، تلك التي س�ّوهتا أمه بيدها. رفض�وا أن يدخل بثيابه، 

فلم يبال. 
قال: »أعود من حيث أتيت، وال أخلع ثويب لثوب سواه«.

نزلوا عىل ما أراد، وجاءه أربعة رجال بزينة كاملة ليصحبوه، س�اروا 
حوله، اثنان من كل جهة، يعرون به ممرات القرص.

 ُبسٌط ممدودة، ونارُق مصفوفة، ومشاعُل كأهنا الشمس، حتى وصل 
إىل غرفة ينام فيها األمري. حوله رجال قاموا ينظرون َمن هذا الصبي الذي 

يدخل عليهم، عرف منهم جابَر بن إسحاق الطبيب املعروف. 
بدا يف وجوههم مجيعا عدم الرىض، لكن أحدا منهم مل يتحدث. 

كان أول املتحدث�ني هو الوزير ابن الصر. قال: أنت الطبيب؟! تبدو 
طفال! 

ترْ إليِه املَحاِفُل  - وإنَّ َصغرَي الَقوِم إنرْ كاَن َعامِلًا َكبرٌي إَذا ُردَّ
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- وإن لك علا؟
- ألجله أرسلتم إيّل. 

- حس�نا.. األم�ري كا ترى غائب عن الوعي ال ي�درك ما حوله، بدأ 
األمر منذ أس�بوع بمغص وحرقة يف املعدة وشعور باالمتالء وثقل يمنعه 

إفراغ ما يف بطنه. 
قال ابن سينا: وماذا وصف له كبري األطباء لذلك؟

ال، اسرتاح عليه قليال، ثم مل يعد جيدي نفعا. قال ابن إسحاق: مسهِّ
كش�ف ابن س�ينا بطن األمري، وفرد أصابعه، والمس�ها جلدار بطنه، 

حيركها برفق مبتدئا
م�ن اجله�ة اليمنى من أس�فل، ث�م إىل أعىل جي�س ح�دود الكبد، ثم 

املعدة، ثم الطحال.
ق�ال: لي�س هناك ت�ورم يف املع�دة، وال أح�س الطح�ال وال الكبد، 

وكالمها عالمة حسنة. منذ متى غاب األمري عن الوعي هبذه الصورة؟ 
-  منذ يومني.

أكم�ل ابن س�ينا فحص�ه، فتح عينيه، فل�م جيد فيها اصف�رارا، فقال 
وهذه عالمة أخرى نافية، ملا فكرت فيه.

قال ابن إس�حاق: ورائح�ة فمه أيضا تنفي ما تفك�ر فيه. نحن أطباء 
أهي�ا الصب�ي، ورسنا يف نفس هذا الطريق الذي تس�ري فيه اآلن، ومل ننتهي 

ليشء.
فتح ابن سينا فم األمري، مد شفته، وفحص اللثة وحدود األسنان.

كانت حدود اللثة زرقاء اللون، وفيها قرح كثرية.
سأهلم: هل عرضت لألمري نوبات هياج، أو تشنج من قبل؟

ق�ال الوزي�ر: نع�م. يف األيام األخرية فق�ط، أما قبل ذل�ك فلم يكن 
سوى ارجتاف خفيف يف يده، ويكون للحظات كأنه نائم وهو بيننا. وكنا 

نظن ذلك من اإلرهاق.
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-  يف أي يشء يتناول األمري طعامه؟
تعجبوا السؤال فنظر بعضهم إىل بعض. قال خادم كان يقف خلفه: 

يف أواين الفخار.
-  وهذا الفخار عىل حافته رسوم؟

-  بالطبع.
-  والرسوم ملونة.

-  ماذا تقصد؟
-  حتتوي األلوان عىل الرصاص، وحني يرشب األمري من اإلناء، 
يدخل الرصاص إىل جس�ده. الرصاص ينفع يف عالج بعض األمراض، 
لكن مقداره إذا زاد يف اجلس�د، أدى ملا نراه من أعراض. ما يعانيه األمري 
لي�س قولنجا بالتأكيد، وال تورم الكب�د، وال حصوة الكىل، وإن كان أمله 
الذي اشتكى منه خيتلط مع هذه الثالثة، لكن تشنجه، ولون لثته، وغيابه 

اآلن عن الوعي ينتهي إىل هذا األمر. إىل تسمم الرصاص.
- وما دليل صحة ما تقول؟

- ال دليل عندي سوى شفاء األمري، بإذن اهلل. 
قال الوزير:

تظ�ل معن�ا مرشفا عىل عالجه بنفس�ك حت�ى يطيب. بع�د إذن كبري 
األطباء ابن إسحاق.

مل يك�ن أم�ام ابن إس�حاق إال أن يكتم ضيقه، ويقب�ل األمر، وينتظر 
حتى تكش�ف األي�ام هلم خطأهم ح�ني تركوا صبيا صغ�ريا يعبث بحياة 
أمريهم حني اكتشف يف لثته قروحا، ربا كانت من تراكم بقايا األعشاب 

يف فمه أثناء غيابه عن الوعي.
طل�ب ابن س�ينا ورق�ا، كتب عليه م�ا حيتاجه وأعطاه للخ�ادم الذي 

أرسع حيرضه.
أياٌم وهو إىل جواره، يس�قيه الدواء ويغطي بطنه بكادات منقوعة يف 
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أعش�اب حرضه�ا، ويدعو اهلل أال خييب س�عيه حتى ع�اد لألمري وعيه، 
وصفا ذهنه، ودبت فيه احلياة كأنا نشط من عقال.

* * *
»واتفق لس�لطان الوقت ببخارى، وهو نوح بن منصور، مرٌض حتريَّ 
ر ع�ىل العلم والقراءة،  األطباء فيه. وقد كان اش�تهر اس�مي بينهم بالتوفُّ
فأج�روا ذك�ري ب�ني يدهي�م، وس�ألوا وزراءه إحض�اري؛ فح�رت 
وش�اركتهم يف مداوات�ه وتوس�مت بخدمت�ه. وس�ألته يوم�ًا اإلذن يل يف 
الدخ�ول إىل دار كتبه�م، ومطالعتها، وقراءة ما فيه�ا، فأذن يل. ودخلت 
إىل دار ذات بي�وت كثرية يف كل بي�ت صناديُق كتٍب منضدة بعضها عىل 
بع�ض، ففي بي�ت منها كتب العربية والش�عر، ويف آخ�ر الفقه، وكذلك 
يف كل بي�تٍ عْل�م مف�رد. فطالعُت فهرس�ت كتب األوائ�ل، وطلبت ما 
احتج�ت إلي�ه. ورأيت م�ن الكتب ما مل يقع اس�مه إىل كث�ري من الناس، 
ومل أك�ن رأيت�ه قبل ذلك، وال رأيت�ه أيضًا من بعد. فق�رأت تلك الكتب 
وظف�رت بفوائده�ا، وعرفت مرتبة كل رجل يف علم�ه. فلام بلغت ثامنية 
عرشة سنة من عمري، فرغت من هذه العلوم كلها؛ وكنت إذ ذاك للعلم 
أحف�ظ، ولكنه الي�وم معي أنض�ج، وإال فالعلم واح�د مل يتجدد يل يشء 

بعد.
وكان يف ج�واري رج�ل يقال له أبو احلس�ني العرويض، فس�ألني أن 
أصن�ف ل�ه كتابًا جامع�ًا يف هذا العل�م ، فصنفت له املجموع ، وس�ميته 
باس�مه، وأتيت فيه عىل س�ائر العلوم س�وى العلم الريايض، وىل إذا ذاك 
إح�دى وعرشي�ن س�نة. وكان يف ج�واري أيضًا رج�ل يقال ل�ه أبو بكر 
الربق�ي، خوارزم�ي املول�د، فقيه النف�س، متوج�ه قس الفقه والتفس�ري 
والزهد، مائل إىل هذه العلوم، فس�ألني رشح الكتب، فصنفت له كتاب 
احلاصل واملحصول يف قريب من عرشين جملدة. وصنفت له يف األخاق 
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كتاًبا سميته كتاب الرب واإلثم ؛ وهذان الكتابان ال يوجدان إال عنده، فإنه 
مل يعر أحًدا ينتسخ منه. 

ث�م مات وال�دي، وترصفت يب األح�وال؛ وتقلدت ش�يئًا من أعامل 
السلطان، ودعتني الرورة إىل اإلخال ببخارى واالنتقال إىل كركانج؛ 
وكان أبو احلس�ني الس�هيل املح�ب هلذه العل�وم هبا وزي�رًا، وقدمت عىل 
األمري هبا، وهو عيل بن مأمون؛ وكنت إذا ذاك عىل زي الفقهاء بطيلس�ان 

وحتت احلنك، فرتبوا يل مشاهرة تقوم بكافية مثيل. 
ث�م دعت الرورة إىل االنتقال إىل نس�ا؛ ومنه�ا إىل بارود؛ ومنها إىل 
ط�وس؛ ومنها إىل َجاَجْرم رأس حد خراس�ان؛ ومنها إىل ُجْرجان. وكان 
قصدي األمري قابوس، فاتفق يف أثناء ذلك أخذ قابوس وحبسه يف بعض 
القاع وموته هناك. ثم مضيت إىل ِدِهْس�تان؛ ومرضت هبا مرضًا صعبًا، 

وعدت منها إىل جرجان، وهناك اتصل يب أبو عبيد اجلوزجاين«.

* * *



املنطق،  يف  االأو�سط  املخت�رص  جرجان  يف  عليَّ  »اأملى 
وبداأ  واملعاد  املبداأ  كتاب  ال�سريازي  حممد  الأبي  و�سنف 
ثمان  لرتك جرجان بعد  ا�سطره  ما  القانون. وحدث  كتابة 
وابنها  ال�سيدة  بخدمة  وات�سل  الري،  اإىل  فانتقل  �سنني 
هناك،  اإىل  �سبقه  قد  ذكره  وكان  الدولة،  جمُد  ال�سلطان 
فطلبوه لعالج االأمري من علة ال�سوداء، و�سنف بالرّي كتاب 
املعاد. وبقي بها اإىل اأن ق�سدها �سم�س الدولة اأخو االأمري 
قْتل هالل بن بدر بن ح�سنويه، وهزمية ع�سكر  جمد بعد 

بغداد«.
أبو عبيد اجلوزجاين
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اأبو عبيد
قال ابن سينا: 

- يف هذه األوراق دونت جزءا من س�رييت ليكون مرشدا ملن أراد أن 
يرى كيف كانت حيايت.. توقفت عندما التقينا أنا وأنت يف جرجان. 

- مجيل أن يكتب املرء س�ريته بنفس�ه، فيخترص طري�ق رواة األخبار 
وكتاب الّسرَي.

- ل�ن خيت�رص من طريقهم ش�يئا.. من اختار أن هي�ب حياته للعلوم، 
فق�د اختار أن يرتكها متاحة للجميع يبحثون يف كل جزء فيها.. كنا نتعلم 
سري العلاء، كا نتعلم العلوم ذاهتا، فإذا وجدُت رجال مل ُيِفد من علمه يف 
حياته أّي إفادة، عرفت أنه ناقل ال عامل فلم آخذ منه، وجتاوزته إىل غريه. 

- لكننا لن نجد أحدا إال ويف حياته ثلم وتقصري؟! 
- ه�ذه طاق�ة الب�رش، ليس هذا م�ا عنيته.. ف�رق بني م�ن خيالط نور 
املعرفة حياته، ومن جيعل بينه وبينها حجاب.. أمل يقل أرس�طو من قديم: 
ل�و علم�وه يقينا لعمل�وا به.. أولئ�ك الذين عمل�وا با علم�وا حتى وإن 

أخطئوا خري ممن كانت علومهم جتارة يتكسبون منها.
م واحد معها! - والِعلرْ

- ال.. يفس�د العل�م عن�د التاجر ال�ذي ال يعمل به، أم�ا اآلخر فهو 
ينّمي�ه ويمنحه نضارة من حياته. العلم ليس جس�دا ميت�ا يتعاقبه الناس، 
بل بس�تان واس�ع يزرع كل واحد فيه ش�جرة حتى يكتم�ل.. املهم، إن مل 
نه  أمتك�ن من إمتام ما بدأت�ه بنفيس، فإين آمنك عىل ما رأيت من حيايت. دوِّ
ب�ا يوافق احلقيقة، وتريض ب�ه اهلل. واعلم أهنا أمانة، وس�تجد يف أوراقي 
ما بقي معي من مس�ودات رسائيل التي كتبتها ألصدقائنا يف البالد. ضاع 
أكثرها يف السفر من مكان آلخر، لكن ما بقي سيعينك عىل ترتيب الزمن 

ومعرفة األخبار بال شك. 
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- مد اهلل يف عمرك، حتى تنجز ذلك بنفسك. 
- مل يبق يف العمر مد، املرء ال يرشع يف النظر إىل حياته إال عندما تكون 
كله�ا وراءه، وها قد أمس�ت حيايت ورائ�ي يا بني. أردهت�ا حياة عريضة، 
فأخذ عرضها من طوهلا، ولست بآٍس عىل ذلك، فا جدوى احلياة طويلًة 

وخاليًة، ال ذكر للمرء فيها وال بعدها.
استأذنه أبو عبيد أن يأخذ الرسائل معه فأذن له. 

كان�ت مرتبة بتتابع الزم�ن، منذ فارق بخارى إىل اليوم. يس�هر معها 
أجزاء من لياليه حتى أمتها. 

رس�ائله ألم�ه وألخي�ه حمم�ود، ورس�ائله أليب الرحي�ان الب�ريوين، 
وللفردويس، وأليب حيان التوحيدي. 

رسائل باسمة وأخرى غاضبة. 
ديباجات منمقة، أو إجياز مملوء باحلكمة، وأحيانا قذائف بغري س�الم 

وال ترفق. 
تكشفت الرسائل ما ال يكشفه التأليف عادة. 

ومع ابن س�ينا الذي مل يكن يالزم الناس إال بنصف نفس�ه فقط، كان 
كشفها أوسع وأوىف. 

فاألس�تاذ والطبيب والفيلس�وف واحلكيم، ال�ذي ال يظهر منه يشء 
س�وى ذل�ك إن لبس ثيابه وخرج م�ن بيته أو جلس للكتاب�ة أو اإلمالء، 
يقول يف رسالة قديمة: »ينبغي عىل من يتحدث عن نفسه أن يتحدث عن 
ثاثة أشخاص ال عن شخص واحد، فيتحدث عن نفسه كام يراها، وكام 

يراها الناس وكام حيب أن تكون«.
هو إذن ثالثة ال واحد.. 

وعب�د الواح�د أبو عبي�د مل يكن ليع�رف إال نفس أس�تاذه التي يراها 
الناس، وجزءا يسريا فوقها. وألنه أحبه منذ لزمه حبا قيده عن النظر إليه، 
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فه�و عاجز حتى عن وصف وجهه إن طل�ب منه ذلك، فكيف يمكنه أن 
يسر أغواره، ويعرف كوامنه. 

قال له مرة: »لو ادعى مثلك النبوة يا أبا عيل ملا أنكر عليه أحد«. فلم 
جيبه ابن س�ينا، حتى كانت ليلة باردة كثرية املطر وكانا يف س�فر وأبو عيل 
قائم للصالة، فأيقظ أبا عبيد ليسخن له املاء، فقال: لو انتظرنا حتى تطلع 

الشمس فإهنا ليلة عاصفة، شديدة الرد. 
قال ابن سينا: ألجل ذلك مل جيز ملثيل أن يدعي النبوة. ولقد كان ملحمد 
رسول اهلل صحابة ال يرون حياهتم بغري حياته، يستبقون طاعته، وأوامره، 
أما أنا فيستثقل تلميذي األحب تسخني ماء أتوضأ به، ألن الليلة عاصفة 

والرد شديد، أال فاعلم أن النبوة اصطفاء من اهلل ملن أعدهم هلا. 
يف األوراق التي أخذها أبو عبيد، رأى أستاذه يف غري ما اعتاده عليه، 
رآه وه�و وحي�ٌد، ورآه وه�و حزين ورآه وه�و حيتال لُيبيح اخلمر لنفس�ه 
فيجعله�ا ح�رام للع�وام جائزة للخ�واص ، ث�م رآه وهو يعاه�د اهلل عىل 

تركها، ويقر بخبثها.
رآه وهو مشتاق إىل أمه.. 

يكاد يشعر والرس�الة يف يده بحرارة زفراته، واضطراب صدره حني 
كتبها. 

ورآه يوايس صديقا له عىل فوات أمر كان ينتظره: 
».... وم�ن أراد أال يع�رض ل�ه احل�زن، فليتص�ور حمبوبات�ه الدنيوية 
ومطلوبات�ه العاجل�ة عىل ما ه�ي عليه من الزوال فا يطل�ب منها ما ليس 
م�ن طبعه�ا من الثبات والبقاء والدوام، وال يس�تعظم تبدهل�ا وفواهتا عند 
طلب�ه هل�ا. فيأخذ منه�ا قدر احلاجة إذا وجدها، ويتس�ىل عنه�ا إذا فقدها، 
وال يس�تقبلها بالطلب احلثيث والتمنى العظيم إذا طلبها فهذه من أخاق 

أجلة امللوك فإهنم ال يتلقون مقبا وال يودعون ظاعنا. 
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ثم ينبغي أن يتصور أنه إن وجب أن حيزن ليشء، فقد وجب أن حيزن 
أبدا، ألنه ال زمان يف حياته إال وسيفقد فيه حمبوبا، أو يفوته منه مطلوب. 
ولع�ل يف كامي ش�يئا ترفضه، إذ تقول إن احل�زن متعلق بالعاطفة ال 
بالعق�ل، وال أح�د يفك�ر يف احل�زن إن أملَّ بعقله، وهذا صحي�ح. لكن من 
الصحي�ح أيض�ا أن ه�ذا احلزن من مت�ام بناء احلي�اة، فهو كاللي�ل للدنيا، 
وكالس�جن للع�امِل والعابِد واملفكر، نحتاج�ه لنريح به عقولن�ا، وأبداننا، 

ولنتحرر من قيود كثرية ال نشعر هبا، حتى وإن كان فيه ظلمة ووحشة. 
فاح�زن إذن كام يك�ون يف اليوم ليل، واعلم أن للي�ل فجرا، فاهلل تابع 
اللي�ل والنه�ار، وتاب�َع احلزن والفرح، ولي�س ألحد أن يمنع ه�ذا التتابع 

بيده، من إله غري اهلل يأتيكم بضياء، أفا تسمعون«.
* * *

مل يعد أليب عبيد من أنيس يف لياليه إال أوراق أستاذه، يشعل رساجه، 
وينظ�ر فيها، يدون مالحظاته، ويوافق بني أزمنتها وما يعلمه من مواقف 

وأخبار .. وكلا مىض فيها، أحبه من جديد، كأنه يعرفه من جديد.
يف ورقة حُمَِي أكثر ما فيها قرأ: 

»هل ألحد من إخواين أن هيب يل من سمعه قدر ما ألقي إليه طرفا من 
أش�جاين، عساه أن يتحمل عني بالرشكة بعض أعبائها ويلنا نحن إخوان 
احلقيق�ة، إن مل نت�أن ونتض�ام ويكش�ف كل واحد منا ألخي�ه احلجب عن 

خالص لّبه ليطالع بعضنا بعضا، ويستكمل بعضنا بعضا ...«
متى كتَب هذا الكالم؟

ليس يف الرسالة إيضاح عن زماهنا أو وجهتها. 
لعلها كانت يف أيام القطيعة مع البريوين. 

كان يعلم تأمل أس�تاذه مما آل إليه حديث أيب الرحيان، وقد كانت بينها 
تل�ك الصداقة الواس�عة، حتى إنه أرس�ل إليه رسا يق�ول له: »لو اخرتت 
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ملخاطب�ة الش�يخ ألفاظا غري هذه األلف�اظ لكان ألي�ق باحلكمة، وأوضح 
للفكرة، وأحفظ ملا بينكا من مودة«. 

بحث بني األوراق عن تلك الرسائل التي أجاب فيها ابن سينا مسائل 
أيب الرحيان الثانية عرش، كانا ش�ابني، يدفعها زهو املعرفة إىل اقتحام كل 
األبواب املوصدة. س�أله أبو الرحيان يف عرش مسائل قال هبا أرسطو، ويف 

ثانية أخرى وضعها هو.. فأجابه ابن سينا عنها مجيعا با يراه. 
رد البريوين بإقرار ثالث، ونقض مخسة عرش. 

كانا مدرس�تني، لكل منه�ا وجهة هو موليها. فالب�ريوين يطرق باب 
احل�ق بموازي�ن الرياضي�ات، والفيزي�اء، وابن س�ينا بالفلس�فة واملنطق، 

والبحث يف األجساد.
وج�د األوراق الت�ي يبح�ث عنه�ا، ق�د مجعها اب�ن س�ينا يف إضبارة 
واح�دة. حفَظ تطابُق الورق بعُضه ف�وق بعٍض ما بداخله، فلم تتلف إال 
أجزاء من الورقة األوىل، واألخرية.. يف اجلزء الواضح من الورقة األوىل 

قرأ أبو عبيد: 
»ما أنا ممن تعلمت العلم للتسوق، وما أنا ممن أوطأت نفي عنوة فيام 
أحس�ب أنني أتقنه، بل اجتهدت وبلغ�ت، وما ال أعلمه ال أدعيه، وأعلم 
أن املس�تعز باليق�ني ال يذعره يشء وإن هال أصحاب الظنون وأس�أل اهلل 
التوفي�ق فإن�ه ويل الرمحة، وهذه الرصخ�ة ال يضيق هبا ص�درك فإهنا نفثة 

مصدور«. 
ثم تصفح املسائل واحدة واحدة.. 

مل خت�ل الرس�ائل م�ن محلتها ع�ىل أيب بكر حمم�د بن حييى ب�ن زكريا 
الرازي طبيب املسلمني بال منازع، يتخلل ذكره رسائل كثرية مما اشتملت 

حل املسائل، بمناسبة وبغري مناسبة أحيانا.
حيتد ابن سينا حني يرد ذكر كتاب »خماريق األنبياء« املنسوب للرازي. 
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يق�ول: »ما كان ل�ه أن يغادر النظر يف بول مرضاه وبرازهم، حتى ينظر يف 
أحوال األنبياء، ويتكلم فيا ال يعرف«.

مل تكن نسبة الكتاب للرازي ثابتة، وكان حري بالعامِل أن يتثبت، لكنه 
اندفاع الش�اب الذي ال يقبل أي يشء يس�معه إال بعد أن يزنه بعقله، وإن 
صدر عن عَلٍم ال يزال اسمه يمأل آفاق البالد من سمرقند إىل دار السالم. 

وأهم من ذلك كانت غرية العامِل من عامِل ينافسه ولو من حجب الزمن. 
* * *

كتب أبو عيل: 
»احلم�د هلل ُملهم الص�واب، منور األلب�اب. واهب العق�ل، املتكفل 
بالع�دل، ب�ه ق�ام الوج�ود، ومن ن�ور مجال�ه كان اخلل�ود، مب�دع الكون، 
وحافظ�ه، إن انقط�ع عنا م�دده، فنينا، والصاة والس�ام ع�ىل املصطفني 
من خلقه، ذوو الكامل والفضل، نفوس�هم زاكية ال ش�ائبة فيها، وعقوهلم 
ضافي�ة ال نقص�ان هلا، هبم قامت الصلة بني موج�ب الوجود وبني خلقه، 
يس�تدل عليهم كل ذي عقل نقي، ونفس طيبة، وال يامري فيهم إال عاجز 

أو غبي. 
الزلت يف جرجان. يف دار اش�راها يل أبو حممد الشريازي إىل جواره. 
أقي هناري يف البيامرس�تان، ويأتيني يف الليل تاميذ يقرؤون املجس�طي، 
منهم صبي اسمه عبد الواحد اجلوزجاين، محله يل أبوه وقال: أنا أعرفك، 
أنت الطبيب املش�هور ابن س�ينا، الناس كلهم يعرفونك هنا، هذا ولدي، 
أترك�ه لك تعلمه هتذبه وخيدمك عىل ذلك. ليس معي ما يتكفل بتعليمه، 

وهو نابه لن أسامح نفي لو بددت عمره يف حرفة من احلَرف.
لو يعلم الذين يفرطون يف حق أبنائهم أهنم إنام يفرطون يف حق اإلنسان 

وسعادته ملا وجدوا ما يكفرون به عن فعلهم.. لكنهم ال يدركون.. 
قبلت صحبة الصبي إكراما لطلب أبيه.. فلم يلبث أن بدت فطنته..
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 كان عىل حق حني خيش أن يبدد عمره يف حرفة أو جتارة. لو استطعت 
يا أبا الرحيان ألنش�أت مدارس ختترب األطفال يف س�ن مبكرة، فمن أنَِست 
منه نجابة تولت تربيته عىل أكمل وجه وصورة، فيعرف العلوم التي عليه 
أن حيصله�ا، واملراجع التي يرج�ع إليها، ويصقل تفك�ريه، ويتعلم العلم 

ألجل سعادة اإلنسان يف معاشه، ومعاده. 
ثم يكون من وظيفة هذه املدرس�ة أيضا أن تعلم اآلباء رعاية أطفاهلم 
عىل الصورة التي تقوي أمزجتهم منذ ميادهم، فيلزموهم شيئني نافعني، 
أحدمه�ا التحريك اللطيف، واآلخر املوس�يقى والتلح�ني الذي جرت به 
الع�ادة لتنوي�م األطفال بمقدار قبوهلم له. ثم خيتارون هلم مرضعة حس�نة 
الصورة، ش�ابة قوية العنق واس�عة الصدر، بني الس�من واهل�زال، حلامنية 
ال ش�حامنية، هادئ�ة ليس�ت غضوب�ة، وال جب�ان وال مغموم�ة. فأولئ�ك 
ال�ذي يرضعون من امرأة عصبية املزاج، ال تس�تطيع أن تناقش�هم أبدا إال 

وأصواهتم مرتفعة، وغضبهم قريب من غري علة تظهر لك.
ل هذا األمر يف رس�الة السياسة، وسأرس�لها لك حني متامها.  س�ُأفصِّ

أما اآلن فأعود إىل رسالتك السابقة. 
تق�ول إن الغزنوي خ�ارج إىل اهلند يف الصيف، لي�ؤدب الكفار فيها، 
ويريدك أن تصحبه. هذا الركي ملك طموح، وصحبتك له ستكون باب 
خ�ري ل�ك. لتكن نيته تأديب الكفار، أو نيل كنوز اهلند، أما أنت فلك فيها 

كنوز أخرى ال تقل عام سيجنيه هو من قصورها.
سافر يا أبا الرحيان، فألجل هذه املعرفة نتحمل صحبة امللوك والعيش 
يف كنفهم، إهنا عىل ما هلا من قوة، ضعيفة حني ال حتتمي بامل أو س�لطان. 

ومع ذلك فكامها يقتلها.
إن ق�دم املُ�لوك ال متيز ب�ني أرض جرداء أو أرض مزهرة، تدوس�هام 
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مجيعا بنفس القدر، والقوة. سلمك اهلل مما يكره. 
أما مسألتك التي قلت فيها: 

»إذا ُملئت زجاجة مدورة كالكرة ماء صافيًا فإهنا جتمع األش�عة التي 
جتتازها يف بؤرة هلا يمكن أن يتمَّ فيها حادثة اإلحراق. وإذا خلت من املاء 
وامت�ألت باهل�واء مل حترق ومل تتجمع األش�عة التي جتتازه�ا. فكيف نفرس 

ذلك مع أن املاء ألصق بالرطوبة التي هي عكس اإلحراق؟ 
فجواهب�ا أن امل�اء جس�م كثي�ف صقي�ل يكرس الض�وء عن مس�اره، 
فيراكم بعد اجتيازه يف موضع واحد ليحصل اإلحراق بالضوء املجموع 

وال حيدث ذلك يف اهلواء.
أري�د أن أخ�ربك ع�ن رجل ك�ويف، رحل إىل مرص اس�مه حس�ني بن 
اهليثم. له كتاب مجيل سامه »املناظر«، ابحث عنه أو أرسل لك نسخة منه. 
يدرس فيه س�لوك الض�وء وخصائصه. توصل إىل ما س�بق وأخربتك به 
ع�ن طريقة اإلبص�ار، وأن العني ال ترى إال ما يعك�س الضوء إليها، وأن 

األلوان بمقدار ما ينبعث منها من ضوء. 
ه�ل قلت إن العني ترى، ال.. العني ال ترى، الذي يرى هو موضع يف 

الدماغ، ترسل له
 العني الصورة فقط، وحني يصاب هذا املوضع بعطب، فمهام كانت 
الع�ني س�ليمة، فإن اإلنس�ان يصاب بالعم�ى، هكذا تق�ول اجلامجم التي 

وجدها جنود األمري يف ضاحية املدينة.
كانت جثثا قاربت األلف، حفظتهم األرض عىل حال ليس�ت سيئة، 
وال يعل�م أح�د يف التاري�خ القريب أي ح�دث أدى لذل�ك، لعلها كارثة 
قديم�ة كتلك الزلزلة التي رضبت خراس�ان منذ س�نني، وظن الناس أهنا 

من أعامل اآلهلة املتحاربة. 
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كن�ت م�رددا يف فحصها، لكنه فضول املعرف�ة كان أمىض من خويف. 
فرشع�ت يف ترشحيها، واآلن أن�ا رايض النفس عام فعلت، إذ كيف يمكننا 
أن نع�رف ماذا يف أجس�ادنا إن اكتفينا بالوقوف عىل ش�واطئها ومل نخض 

غامرها. 
مائ�ة مججم�ة، هي جمم�وع ما فحصته حت�ى اآلن، منه�ا، وفيها مجيعا 
نفس التكوين، ال فرق بني الناس فيام دون جلودهم يا أبا الرحيان، الرجال 
والنس�اء، العلامء واجلهال، تتس�اوى املامح كلها، حني ننزع عن الرأس 

قرشهتا. 
ب�دأت بتدوي�ن ما وجدته يف كتاب س�يكون جزءا م�ن القانون الذي 

عزمت عىل وضعه.
أم�ا الض�وء ي�ا أبا الرحي�ان، هذا ال�ذي خل�ق اهلل ألجله ه�ذه العني، 
فس�يظل يس�حرين. منذ ذلك اليوم الذي رأيت أخي حممود يدخل يده يف 
إن�اء كروي من الزج�اج، مملوء باملاء، فتبدو يده كب�رية عن حجمها. لقد 

وجدت تفصيل ذلك يف كتاب ابن اهليثم الذي أخربتك عنه. 
خ�ال إقامت�ي هن�ا، مل أكت�ب س�وى أج�روزة يف املنطق ورس�الة يف 
املوسيقى، س�أجتهد أن أرسل لك نسخة منها ألين أحب أن أسمع رأيك 

فيهام ...
أبو عيل بن سبنا 

* * *





»ثم ق�سد عالء الدولة همذان، و�سار معه ال�سيخ، فعاودته 
اليوم  يف  نف�سه  يحقن  اأ�سبح  حتى  الطريق،  يف  العلة 
ثمان مرات، وكان قد ظهر عليه ال�رصع الذي يعقب القولنج 
تفي  ال  واأنها  �سقطت  قد  قوته  اأن  علم  همذان،  بلغ  فلما 
عجز  قد  يدبر يل  كان  الذي  املدبر  وقال:  املر�س،  بدفع 
ذلك  على  وبقي  جواريه  واأعتق  وت�سدق،  التدبري،  عن 
ثالثة اأيام، حتى انتقل اإىل جوار اهلل تعاىل يف �سهود �سنة 
واأربعمائة، وكانت والدته يف �سنة �سبعني  ثمان وع�رصين 
وثالثمائة وجميع عمره ثمانية وخم�سون �سنة، ر�سي اهلل عنه 

واأح�سن اإليه«.
أبو عبيد اجلوزجاين
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رحيــــل
عسكر اجليش يف مرج واسع، عىل مشارف مهذان. 

نصب�ت خيم�ة األم�ري، أق�رب للبح�رية، وم�ن ورائها خي�ام قادته، 
ووزرائ�ه الذي�ن صحب�وه، ثم خي�ام اجلند يف أنص�اف دوائر، تتس�ع كلا 

ابتعدت. 
ب�ني أول خيم�ة، وش�اطئ البح�رية أع�دت األرض لطواب�ري اجلند 
يف الصب�اح، وللص�الة، وللس�مر إذا حل املس�اء. تتوزع احلراس�ة خلف 
صف�وف اخليام، وتضاء مش�اعل كثرية تنعكس عىل س�طح البحرية حتى 

تكشف أّي حماولة لعبورها. 
اخليم�ة الطبية، يف وس�ط خيام اجلند، حوهلا أرض خالية عىل ش�كل 
دائرة، تنتهي فيها املمرات بني اخليام، ليكون الوصول إليها س�هال جلميع 

اجلنود. 
كانت اخليمة واسعة، ومقسمة إىل حجرات عديدة، واحدة للكشف 
والف�رز والتصني�ف، وثاني�ة للجراح�ة، وأخ�رى للنقاه�ة واملتابعة بعد 

اجلراحة، وحجرة جعل فيها معمل عقاقري صغري. 
يصح�ب اجليش طاقم طب�ي كامل، خيتاره الرئيس ابن س�ينا من بني 
تالمذته، وأطباء البيارس�تان واملمرضني، بعد أن يكون قد أّمر عليه أحد 

الناهبني ممن يثق فيهم. 
ألول م�رة من�ذ اعتمد ابن س�ينا ه�ذا النظام يرتك اخليم�ة، وينزل يف 
خيمة أعدت له إىل جوار األمري. كان املرض قد عاوده من جديد، بأش�د 
مما كان من قبل، إثر دواء قدمه له أحد املمرضني، مل يكن قد رآه من قبل، 
وحني سأله: من أنت؟ أجابه أن كبري املمرضني قد رأى عجزا يف عدد من 
معه فاستعان ببعض اجلنود الذين درهبم عىل أعال حمدودة يقومون هبا. 

مل تصحبه يف خيمته إال ورد، ما عاد يثق بأحد س�واها. كانت تس�هر 
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إىل جواره، تعد له األدوية التي يطلبها. 
ت�راه إذا أمل به الرصع الذي يعق�ب نوبات القولنج، وهي عاجزة عن 
فع�ل أي يشء. تظ�ل واضعة كفها عىل رأس�ه تتلو الق�رآن حتى يفيق من 

اإلغاءة التي تعقب الرصع.
قال هلا مرة: 

- ل�و مل تك�ن هن�اك يف هذه الس�اء حياة لن�ا بعد فناء هذه األجس�اد 
لكانت احلياة عبثا يا ورد. 

- وهل يشك حبيبي يف أمر تلك احلياة.
- أنا اآلن أكثر إيانا هبا، ما عاد يل يشء سوى هذا اإليان. 

- لو مل تكن حياتك بحثا عنه، ما بقي لك منه يشء اآلن.
- أترين يف هذا اجلسد شيئا يغري باملكابرة، لقد تبدد كله كا ترين. 

- تب�دد ك�ا يتبدد ماء النه�ر، بني طبقات األرض. ما م�ن حياة تنمو 
فيها إال وهي منه. 

- أصبح عاجزا عن منح السعادة أو جنيها.
- السعادة هلا أبواب كثرية، مل جيمعها اهلل يف اجلسد وحده. 

- تّوجها به. 
. - ستظل بعًضا ال ُكالًّ

- وأي يشء منها سوى ذلك؟
- منها األنس، ومنها الرضا. هل أنا من س�يخرك بذلك؟! ألس�ت 

أنت الذي قال 
إن الس�عادة تكون للعقول، قبل أن تكون للنفوس، بل هي ال تكون 
للنفوس إال مع النفوس من حيث هي عاقلة، ال من حيث هي متذوقة. 

- وهل أنت سعيدة؟ 
- من حيث أنا عاقلة، أم من حيث أنا متذوقة؟ 

ابتسم وقال من كليها.. 
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- .. بقربك أنا سعيدة من كل الوجوه. 
- مع شيخ عمره مخسون سنة!، وعمر جسده سبعون!. 

- مع روح شيخ عمرها ألف عام، ترى العامل بحرية، وتشع من قلبها 
الفرح، أليست الشمس عجوزا بحساب سنني البرش؟

- الروح! 
- هي اخلالدة يف اجلنة كا تقول.

- نعم. 
- أال تكفي إذن لتمنحنا األنس والرضا. 

- قبليني يا ورد. 
أحن�ت رأس�ها إىل جبينه، وقّبلته، ضّمها إليه ب�ذراع واهن، وهي متر 

بشفتيها عىل وجهه. ثم تريح رأسها عىل صدره. 
- ما أمجل دق قلبك.

- الزال قلب�ي طارقا ه�ذا الباب منذ وعى، تعب م�ن الدق يا ورد، 
ومل يفتح له بعد.

- أمل تقل يل مرة، إهنا رحلة، إىل العامل اجلميل.
- هل يمنحني اهلل هذا العامل؟

- ومل ال! 
- مل ال؟!! 

- وهل كنَت إال باحثا عنه وداال عليه. أترى اهلل خيذلك بعد ذلك؟
- اهلل ال خيذل أحدا.. أنا من خذل نفسه.

- اسرتح قليال اآلن. 
- كم بقي عىل املغرب. 

- امحر قرص الشمس، وما بقي له إال القليل.
- أريد أن أتوضأ. 
- أحرض لك املاء؟
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- ال سأتوضأ من ماء البحرية.
- ماؤها بارد. 

- يرد جسدي املحموم. 
ق�ام يتك�ئ عليها، وقدمه خت�ط يف األرض، وس�ارا حت�ى بلغا حافة 
البح�رية. جل�س ه�و عىل حج�ر ونزلت مت�أل ق�درا معها، ثم ع�ادت به 

توضئه. 
تص�ب املاء يف كفيه فيتمضمض ويغس�ل وجهه، وذراعيه، ويمس�ح 

رأسه، ثم تغسل له هي قدميه. 
راقبت�ه وهو يص�يل، مل يقو عىل الوقوف، فصىل جالس�ا، رفع يديه إىل 
الس�اء، فتذكرت يوم اس�تيقظت من نومها عىل مناجات�ه يف طريقهم بني 

مهذان وأصفهان. 
ش�تان ب�ني كال اليومني، كان يومها واقفا، خي�رج صوته صافيا، وهو 

اليوم جالس خيرج صوته واهنا: 
إهلي، وهل لنا سوى بابك نقبل عليه، حني تتبدد قوتنا.

مل يب�ق يل يشء يف ه�ذه احلياة. املدبر الذي جعلت�ه يدبر يل، عجز عن 
التدبري. وعا قليل تسري روحي إليك. وال أعرف هل وفيت با عاهدتك 

عليه أم ال؟
حاول�ُت أن أفعل، وكن�ت أخفق، رسُت إليك بالفط�رة التي فطرتنا 
عليها، أليس العقل هو هذه الفطرة األوىل التي جعلتها لنا ُنميز هبا األمور 

احلسنة والقبيحة؟
 أهنى صالته فأقبلت عليه ورد، قبلت يده وقالت: 

- هون عليك. ستشفى عا قريب.
- املدب�ر ال�ذي كان يدب�ر ب�دين عج�ز ع�ن التدب�ري، ومل تع�د تنف�ع 

املعاجلة. 
- تزوجني يا أبا عيل؟
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- أنا رجل فاٍن يا ورد.
- كلن�ا فانون يف هذه الدنيا.. أريد أن أكون معك يف اجلنة. أليس اهلل 

جاعل املرأة مع زوجها يف اجلنة؟
-  بىل. 

-  أريد أن أكون معك إذن.
قرب كفها من فمه وقبلها.

* * *
عقد قراهنا كبري الفقهاء املصاحبني للجيش، وشهد عىل العقد األمري 

عالء الدولة وأبو عبيد اجلوزجاين. 
تق�ول ورد: »فكأن�ا ولدتُّ من جديٍد، فراش�ًة خفيف�ًة هبيجًة. وكأن 
ق هبا ما بقي  حي�ايت التي مضت رشنق�ة ضيقة نَبَت فيها جناَح�اَي، أُلحلَّ

للكون من عمٍر .. سنكون معا،
، وال خوف وال  صاعديرْن يف ملكوت الس�اء الرح�ب، حيث ال حدَّ

ُحزن وال قلق«.
تش�ابكت كّفامُه�ا، وتقاربت رأس�امها وناما يف اخليم�ة املنصوبة عىل 

مشارف مهذان. 
آن أليب عيل أن حيل فال يرحل، وهو الذي ما انتهى له سفر يف البالد، 

ويف الكتب ويف قلوب الناس. 
»آن أليب عيل أن يسكن.. ولعل يف ورد السكن«.

حلَّ يف قلب ورد، آنسا مطمئنا. 
- مل أكن مطمئنا كا أنا اآلن يا ورد. 

- وال أنا يا سيدي. وال أن��ا. 
وم�ن بعيد، من حجرة درس�ه يف أصفهان يأتيها صوت�ه بني تالمذته 

صافيا كا اعتادت أن تسمعه: 
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»ربط�ت حكم�ة اهلل أطراف املوجودات كلها برب�اط واحد، جعلت 
بعضه�ا عل�ال وبعضها معلوال، بعضه�ا أوائل وبعضها ث�واٍن. ثم ركبت 
يف املعل�ول نزوع�ا نحو علته، وجعل�ت يف العلل رأفة ورمح�ة وحتننا عىل 
معلوالهت�ا، مثل�ا هو يف اآلباء واألمهات نحو األبن�اء، ويف األقوياء نحو 
الضعف�اء. واحل�ب تعل�ق املعلول بعلت�ه. وعىل ق�در عش�ق اهلل للكائن، 
وفيضه عليه من جتيل ذاته، وعش�ق الكائن للمعشوق األول، وهو الذات 
اإلهلية، وش�وقه إليه واس�تعداده لقبول جتليه وفيض خريه وكاله ومجاله، 
عىل قدر هذا كله يكون حظ الكائن من الوجود ونصيبه من اخلري والكال 

واجلال«.
ِقه من بحبَِّهم، ُنحّبه. قالت ورد: وإن له يف َخلرْ

يعود صوته من حجرة الدرس: 
»الشوق، احلركة إىل تتميم االبتهاج. 

الصالة شوق. 
تصيل الس�اء بدوراهن�ا، واألرض برجحاهن�ا واملاء بس�يالنه واملطر 

هبطالنه. وإن من يشء إال يسبح بحمده. 
أهنينا درسنا اليوم، ومن شاهد احلق، لزمه لزوما.. أو تركه عجزا وال 

منزلة بني هاتني املنزلتني إال منزلة اخلمول، والسالم«.

* * *



استراحة الخروج

»تاالر خروج«
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دوائر
 متنيت أن أتأخر يف النوم، وال يوقظني أحد فتفوتني الطائرة. 

ترك�ت الفن�دق، وبت آخر ليل�ة، يف منزل رض�وى، وگنجيان. عىل 
ف�راشٍ مّده يل يف غرف�ة املكتبة. قضين�ا أول الليل نارشي�ن كتب التاريخ 

حولنا، وخرائطه التي كانت ملفوفة مل يفتحها منذ سنني. 
أس�أله فيجي�ب. أنتقل م�ن موضوع إىل آخ�ر برسعة، ِم�ن »ما وراء 
النهر« إىل »قزوين«، ثم إىل أواسط فارس، واألهواز. من قبائل الرتك إىل 
قبائ�ل الديلم، ثم نعود إىل س�نني الفت�ح األوىل. أريد أن أمجع منه مفاتيح 
كث�رية، أجّرهب�ا فيا بعد، وأريد أن أطيل تلك الليلة فأمألها با أس�تطيع، 

أليست تطول األيام بقدر ما فيها من أشياء نحبها. 
لك�ن حيلتي مل تفلح يف إطالة اليوم. دقت الس�اعة الواحدة صباحا، 

فرتكني ألنام، ومل أنم. 
كان الن�وم أصع�ب عمل يمكنني القيام به يف ه�ذه الليلة، قضيت يف 
إيران ش�هرا ب�ني أربع مدن، جاء الن�وم فيها كلها رسيعا بال مش�قة. عىل 
أرّسة الفنادق، أو يف بيوت أناس ألقاهم مجيعا للمرة األوىل. مل يكن جمرد 

نوم، كان خلقا جديدا كل ليلة. 
أغم�ض عين�ي، فينزاح عن�ي كل عب�ث العامل وضجيج�ه، وأصحو 

بصحيفة بيضاء ليس فيها ركام من أيام سابقة. 
منحتني إيران حياة جديدة كل يوم، متلؤها حكايات فارس س�حرا، 

ومجاال وفرحا. 
وككل ما نتمناه أن يتأخر، جاء الصباح رسيعا. 

فتحت النافذة أشم هواء طهران البارد يف الصباح. رشبت ورشبت، 
كأين أمجعه يف 

صدري، أتزود به أليامي القادمة. 
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بقي�ت حقيبت�ي مفتوحة مل أضع فيه�ا أي يشء. مل أكن قد رتبتها بعد، 
كأن تأخريها يطيل بقائي. أضع األشياء التي اشرتيتها؛ لوحٌة من اخلشب 
كتل�ك املعلق�ة عىل جدار الصال�ة يف بيت رضوى، عليها ق�ول اهلل تعاىل: 
»وإن ي�كاد الذين كفروا لُيزلُِقوَنك بأبصارهم ملا س�معوا الذكر ويقولون 
إنه ملجنون«. وصندوق من خش�ب الورد، وديوان عمر اخليام بالفارسية 
جملٌد بقطيفة بنية، وديوان شمس الدين حممد حافظ شريازي، عليه إهداء 

آواز يف عيد ميالدي منذ أيام. 
كان الوقت مبكرا جدا، جربت أن أتصل بآواز فردت برسعة. 

- مل تنم؟
- ال، وأنت؟

- مل أن�م، عن�دي امتحان اليوم، ومل أدرس. كلا قرأت ش�يئا بالعربية 
تذكرت أنك تسافر.. أنا حمزونة ألنك تسافر.

كن�ت أكث�ر حزن�ا منه�ا، ومل أعرف ب�م أجيبه�ا، وال مل متنحن�ا احلياة 
لقاءات، ُتعلقُّ هبا نفوسنا، ونحن راحلون عنها رسيعا؟ 

قلت:
ر أن نلتقي؟ - هل كنا ُنَقدِّ

- ال.
- إذن، ف�اهلل ال�ذي مجعنا م�رة، قادر أن جيمعنا م�رات. من يدري قد 

نلتقي يف قونية قريبا.
-  جدًا. سأكون مرسورة.

قالتها بصوت خمتن�ق، أحس دموعها فيه، وكنت أقاوم أنا أيضا بكاء 
يكاد ينفجر يف صدري. فسكتُّ وسكتت. 

-  متى تسافر، أال يمكنني أن أراك.
-  طائريت عند الظهر إن شاء اهلل. 

-  أال تتأخر قليال؟ سأهني امتحاين يف الواحدة. 
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-  س�أتصل ب�ك وأنا يف املط�ار، اآلن أت�ركك تدرس�ني، ال أريد أن 
َتها عنا.  حياّجني جالل الدين، ويقول شغلرْ

ضحَكت، وقالت ال تقلق. »خيل بالك من نفسك« صح؟ 
-  نعم.. صح.. َمنرْ ُدوِستت َدارم.

-  شاطر. وأنا أيضا. 
-  ادريس اآلن، وأتصُل بك الحقا. 

-  حارض.
 أغلقت اهلاتف، وأخذت نفسا طويال أضبط به اضطرايب، ثم أكملت 
ترتيب األش�ياء يف احلقيبة. كانت رض�وى قد كوت يل ثيايب وعلقتها عىل 

باب الغرفة، توضأت وعدت أرتدهيا، وأصيل الفجر.
 أدركني گنجيان وأنا يف الصالة، فصىل معي. 

صافحن�ي بع�د أن انتهين�ا، وه�و يق�ول: أه�ال ب�ك أخ�ًا. س�عيد 
بمعرفتك.

-  وأنا أيضا. 
-  سنلتقي يف القاهرة بالتأكيد.

-  إن شاء اهلل. 
قمت أغلق احلقيبة، فساعدين وَأخرجها إىل صالة البيت. 

ت�رسع ن�دى من حجرهت�ا، وعىل وجهها أثر النوم، ش�عرها مش�عث 
وبيده�ا ورقة كبرية، متدها إيّل، وهلا تلك االبتس�امة الرحبة التي أحبها يف 

وجهها. 
كانت قد رس�مت طائ�را بخطوط مهت�زة، لكنه طائر ع�ىل أية حال، 
ف�ارًدا جناحيه، قد َلّون�ت جناحا منه بألوان علم إي�ران األمحر واألبيض 
واألخرض، ولّونت اآلخر بألوان علم مرص، األمحر واألبيض واألسود.

ضحك وهو يقول: أمها علمتها رس�م هذه الصورة، وجعلتها مقررا 
حتى أتقنتها. وأنا أريدها أن تلون جسد الطائر بعلم األكراد!
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قي!! إن هي إال ألوان  ُت وأنا أقول: ولكم علم أيضا أهيا الِعررْ ضحكرْ
لونتموها، ما أنزل اهلل هبا من سلطان. 

فضحك. 
قالت رضوى: وصل السائق. 

كانت حتمل يف يدها حقيبة صغرية، مدهتا إيّل.
-  ما هذا؟

-  يشء تأكله يف الطريق. 
-  حتى يف إيران يفعلون هذا؟ 

-  الناس هم الناس. 
د َنُكنه. -  شكرا لِك ... دستت َدررْ

-  تابع تعلم الفارسية حني تعود .. ستحبها كثريا. 
-  أحبها من اآلن. 

ال أحب الوداعات الطويلة، ومع ذلك ال أملك اختصارها. أشد عىل 
يد گنجيان، وأعانقه. يقطعنا صوت س�ائق سيارة األجرة متذمرا فيحمل 

حقيبتي ويسبقني هبا. تقول رضوى: سلم عىل غادة.. وعىل مرص. 
-  يصل. 

* * *
نقطع الطريق إىل املطار يف ضحى يوم اجلمعة، وطهران مل تزل نائمة. 
ش�وارعها الناعم�ة خالية إال م�ن حافالهتا احلمراء. كن�ت أركب هذا ال� 
BRT بني ميدايَنرْ الفردويس، وانقالب، ثم أركب س�يارة تس�ري يف ش�ارع 

كارگر ألصل إىل بيت رضوى. 
تغلبني دموعي حني نصل إىل امليدان، فأتشاغل بالنظر إىل الطريق.

بنك ملَّترْ )الشعب( ، وقبة املرتو الواسعة، والنصب التذكاري الذي 
حيم�ل صورة اإلمام اخلميني رافعا ي�ده بالتحية، ووجه جندي يرفع علم 

إيران يف حرب العراق، التي مل يفهم مل ُأقِحم فيها.
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مل أبك من قبل يف س�فر، أنا الذي اعت�اد الرحيل، حتى ألَِفه الرحيل. 
ال ح�ني ترك�ت املدين�ة املنورة أول م�رة، وال حني كنت أس�افر بني مرص 
واملدينة، كنت دائا كا يقول الش�اعر العريب: ببغداد أشتاق الشام وها أنا 
إىل الكرخ من بغداد جم التش�وق، ورغ�م ذلك مل تكن عيني لتدمع أبدا، 
فون القول بأنه حجر  حتى إهنم كانوا يقولون إن يل قلبا من حجر، ثم ُيلطِّ

كريم. 
تلك قلوب الغربة، ختشى أن تتعلق بيشء ثم يقُتلها األمل. فهي تعانق 

العامل عناقا عابرا، ألنه هو نفسه عابر، حتمي بذلك نفسها.
دت هذا احلذر، وكرست قشور القلب وحدوده.  طهران بدَّ

َأَبت إال أن ُتظهر فارس عىل العامل فيه، فمدت جذورها، حتى ليدمى 
اآلن إذرْ ُأحركه�ا، وأن�ا أمجع روحي املبعثرة فيم�ن عرفتهم فيها. يرغمني 
األمل ع�ىل أن أت�رك ما تبعثر وقد نقص مني، وأنا أعل�م أنني لن أهنأ بعده 

أبدا، إال با يتسىل به األب عن فراق أبنائه، أماًل يف لقاء قريب. 
ندى ورضوى وگنجيان، وجليل.

وآواز. 
جئتها ال أعرف فيها أحدا. إال ابن سينا وورد وشريين. 

 سائح أبحث يف أوراق تاريخ قديم. 
وأتركها وهي تعرفني وأعرفها، وقد أطالت عمري بمقدار ما كشفت 

يل من التاريخ، وبمقدار ما منحتني إيانا باملستقبل.
كنت أسري يف الشوارع، وأنا أسمع صوتا قويا داخيل يقول: حقا.. إن 

املستقبل هلذا الدين. رغم أن الذي حويل منه باهت، يكاد ال يرى.
ليس صوتا خارجا من انتاء وعصبية، صوت العصبية أعرفه، أحسه 

غريبا عا حوله.
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كان ه�ذا صوت�ا متجانس�ا مع كل يشء، م�ع التاري�خ بأخطائه، ومع 
احل�ارض بمآس�يه. كان صوت�ا ح�ني رددته عىل اجلب�ل يف »َدَرَك�ه«، بدت 

السحب القريبة مستأنسة سعيدة.
لقد مجع اهلل يف هذا الدين كل موازين اجلال التي أرادها للناس. تلك 
التي كش�فوها من قبل ناقصًة مَتََّمها، والتي مل يكش�فوها أرش�دهم إليها، 
علمه�م كيف يبحث�ون بعقوهلم، وعلمهم أن الدني�ا ال تنتهي حني خيطئ 

الناس، وال تنتهي حني يقتتلون. 
علمهم أهنا إنا خلقت لتفنى، وأهنم خلقوا ليخلدوا.. 

فه�ي راحلة عنهم، وهم باقون، إما آنس�ني به س�بحانه، وإما نادمني 
عّا أضاعوا.

مل تكن تلك أياما بل عمرا مديدا مَنحنيه هذا الشهر القصري الطويل. 
نزلت طهران يف الفجر، وخرجت منها يف الضحى. وما كانت فارس 

إال ضحى تاريخ
هذه األمة اجلميلة، التي أحبها، وألجلها أحل وأرحل.

ُته بأرسع مما قبلني. ألفته وألفني.  كل يشء هنا قبَِلني رسيعا، وقبِلرْ
كأن روحي عاشت يف هذا املكان من قبل. 

لعلها هي روح أيب عيل التي كانت معي. 
َبنرْد وكنجنام�ه، تعرف أصفه�ان وهنرها،  ي، وَدررْ روح�ه تع�رف ال�رَّ

ومهذان، وحدائقها. 
روح�ه التي حامت يف العلم ويف الفلس�فة وحت�ى يف التصوف باحثة 

عن مبدأ الوجود وعلله. 
* * *
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خرج الس�ائق من طهران، واس�تقبل أمامه الطريق إىل املطار، وفاض 
ِد تأمل الطريق، وال الرحيل يف اخلواطر  الدمع أخريا سهال ال أمنعه، مل جُيرْ

شيئا يف منعه.
كانت كلها تنتهي إليه.

دمع ثم دمع.
كأن روحي تريد أن تتزين بقوس قزح، قبل أن ترحل.

 فأمطرت.
َنُم�ّر عىل مقام اخلميني، والش�مس معكوس�ة عىل قباب�ه ومآذنه، فال 

ألتفت إليه.
أخ�رج هاتفي وأكتب رس�الة آلواز: »أنا يف الطري�ق إىل املطار يا نغم 

ك«. فارس والرتُّ
»تصل ساملا.. يا أمريَي العريب«.

ال يتح�دث الس�ائق أّي كلمة معي. وجهه قمح�ي، وله حلية خفيفة، 
موّشاة بالشيب يف أطرافها.

وصلن�ا إىل املط�ار، فس�اعدين بوض�ع احلقيب�ة ع�ىل عرب�ة، وودعني 
بابتسامة لطيفة وانرصف.

يف املط�ار، كان�ت صال�ة املغ�ادرة مزدمح�ة، وشاش�ات اإلعالن عن 
الرحالت تبدل شعارات رشكات الطريان.

»طريان اإلمارات.. فتحت بوابة الدخول«
يقوم الناس وأنا معهم، أقف يف الطابور.

تسألني الفتاة أين آخر حمطة وصول.
»يف جدة«

تطب�ع بطاق�ات الطائرة، واح�دة إىل ديب واألخرى م�ن ديب إىل مطار 
امللك عبد العزيز، وُتعّلق بطاقة عىل احلقيبة. 

»تتسلم احلقيبة يف جدة«
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»شكًرا لك«
»مرحبا«.

مل يك�ن حصويل عىل تأش�رية دخ�ول للمملكة أمرا س�هال. أوال ألن 
التأش�ريات ال متنح يف غ�ري بلد اإلقامة، وثانيا ألنن�ي يف إيران، وبينها ما 
بينه�ا. مل تكن س�وى حماولة م�ن دون أمل. بينت للموظف هناك س�بب 
زي�اريت إلي�ران، وأنني أمتن�ى أن أعتمر قبل أن أعود إىل م�رص، وأريد أن 
أزور أيب هن�اك. ق�ال يل: »ال أعدك، س�يحتاج األمر إىل وق�ت، ربا أكثر 
م�ن فرتة بقائك هنا، عىل أّي حال اترك بياناتك ومكان إقامتك، وس�أرد 

عليك«.
من�ذ يومني فق�ط جاءتني املوافق�ة، فعّدلت حجزي م�ن القاهرة إىل 
مط�ار املل�ك عبد العزيز. مل أجد رحالت مبارشة يف هذا الوقت، س�أنزل 

يف ديب كا جئت 
ثم أكمل إىل هناك. 

يف الطائ�رة، رأيته�ا آتي�ة يف املمر، تتاب�ع أرقام املقاع�د حتى وصلت 
إيّل. وضعت حقيبتها يف صندوق األمتعة، واس�تأذنت أن جتلس هي عند 

النافذة وأجلس أنا جوار املمر. 
أحب النوافذ وال أتركها ألحد أبدا. لكنني قبلت، فأمام فتاة بوس�نية 
رأيتها صدفة منذ شهر، ثم حيملها القدر لتكون إىل جواري ساعتني حتى 

ديب البد أن أقبل.
بدت أصغر مما كانت عليه يف املرة املاضية. 

وجه طفلة رقيق، وجسد فتاة يافع.
- كنا عىل نفس الطائرة القادمة من القاهرة قبل شهر. 

- حًقا.. أنت من مرص؟
- نعم. 

- أهال وسهال.. قالتها بعربية مفردة، بواو فارسية أقرب للفاء. 
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- تعرفني العربية. 
- أفهمها لكنني ال أستطيع التحدث هبا.

تضبط مقعدها، وخترج جملة الطائرة تتصفحها، وأنا منش�غل بإرسال 
رس�ائل قصرية من هاتفي قبل أن تتحرك الطائرة. س�تحرمني هذه الفتاة 

رؤية طهران من النافذة ونحن نقلع. 
أنظر ناحية النافذة، فأرى وجهها الناصع مرشقا، فأسأهلا: 

مل كنت يف مرص؟  -
-  يل صديقات يف مرص، كنت أزورهم. 

-  مرصيات؟
-  ال بوسّنيات. كنا أربع فتيات يف مركز واحد، اثنتان تزوجتا وجاءتا 

إىل مرص،
 وواحدة تزوجت وسافرت إىل النمسا.

-  النمسا؟! 
-  نعم.

-  وإيران؟
-  حصلت عىل منحة يف جامعة طهران، سأدرس يف كلية الفنون.

ه�ي إذن صبي�ة صغرية كا ينبئ وجهها، ثانية ع�رش عاما ال أكثر. ما 
يعني أهنا ولدت يف أيام احلرب، ربا يف أيامها األوىل أيضا. 

-  ال تذكرين احلرب يف البوسنة بالطبع. 
-  أنا ابنة احلرب... قالتها بحدة ال تناس�ب وجهها اهلادئ، وإن بدا 

عليه التوتر.
-  مل أقصد شيئا. 

-  ال ب�أس. ال هتت�م.. أمي كان�ت فتاة يف مثل عم�ري حني اندلعت 
احلرب، تعرضت مثل نساء قريتنا مجيعا لالغتصاب. مل تعلم أمي بحملها 
إال بعد ش�هور، حني اس�تطاعت اهل�رب مع بعض الفتيات من املعس�كر 
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الذي أرسن فيه، فشلت يف التخلص من جنينها، الذي هو أنا. توفيت بعد 
أن َولَدت بس�نتني، وبقيت مع جديت إىل أن توفيت هي أيضا. ثم أودعُت 
دار رعاية يديرها اهلالل األمحر اإليراين، وتعلمت يف مدرس�ة تابعة له... 

آسفة إن كان هذا مؤملا لك لكننا ال نختار حياتنا.. 
مل يك�ن حديثها حادا، ب�ل كانت حتاول أن يبدو كأنا ترسد أش�ياء ال 

عالقة هلا هبا، لكنني شعرت أن شيئا يف حديثها يدينني أنا.. 
َلُم  خصوًص�ا ما خَي�ُص اهلالل األمح�ر اإلي�راين، ومدَرَس�ُته، ألين أعرْ
تارخيًيا أنه ال وجود شيعٌي يف هذه البالد، ُفتَِحت وأسلم أهلها عىل أيدي 

األتراك السنة. 
كانت مش�اعري مزدمح�ة، ومل أعرف بَم أجيب.. ل�ن يكون لكالمي 

أيَّ معنى.. 
كم تبدو هذه احلياة عجيبة وهي جتمع األضداد دائا معا!

تذك�رت أس�ئلتي القديم�ة كله�ا، كن�ت صغ�ريا حني كان�ت حرب 
البوسنة دائرة يف نرشات األخبار، وكانت األسئلة تزورين كل ليلة، تدور 

يف عقيل كشفرات طواحني ال هتدأ. 
هل ُكتب عىل املسلمني أن يعادهيم العامل، ويعادونه؟ 

سألُت أمي يف حينها.. فلم جتبني.. 
وسألُت عبد الرمحن بعد ذلك بسنوات.. فلم جيبني.. 

ورحلت يف التاريخ.. فعاد يلقي إيّل السؤال خيتم به رحلتي.. 
كم من الندوب يف وجه هذا الزمان ال يستطيع سرتها؟ 

ربا بعدد األيام التي عاشها البرش فيه.. 
وهذه الفتاة إىل ِجواري من ندوب الزمن.. 

قضينا بقية الطريق مل نتحدث يف يشء، نامت هي وبقيت أنا مستيقظا 
أقل�ب صفحات مفكريت الصغرية أق�رأ ما دونُته خالل األيام املاضية منذ 
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وصويل، مل أس�تطع دفع األفكار عني، فأخرج�ت جهازي أكتب ما أفكر 
فيه.. 

كتبت رسالة لغادة هي األوىل منذ سافرُت: 
» .... سأخرك بيشء، أشعر أن أيامي هنا مل تكن مصادفة.. لو رتَّبُت 
أن�ا األيام قب�ل أن آيت إىل هنا، ما خرَجترْ كا خرَج�ترْ عليه، ولو اخرتت 

ختاما لرحلتي ما تنبهت إىل هذه البوسنية لتكون إىل جواري.
قلِت يل مرة إن اهلل ال يفتح لنا بابا من املعرفة إال ألنه يريد منا أشياء، 

وعلينا أن نلتمس مراده من كل ما يلقيه لنا..
 قلِت إنه خيبئ لنا الرسائل حتى يف غناء الطيور من حولنا..

أصدقك.. 
وأفك�ر اآلن أن�ه رب�ا كان ع�يلَّ أن أغري األس�ئلة التي ب�دأُت منها.. 
األسئلة النمطية تنتهي عادة إىل إجابات نمطية.. كأن السؤال الذي نلقيه 

يرسم طريق إجابته سلفا، ومها حاولنا نكون مقيدين به..
نا  ناه »إسالمي«، فرّسرْ لقد ظلمنا أنفسنا حني جعلنا سياًجا ضيقا سمي�رْ
به التاريخ والعلوم واحلضارة، ثم تركنا كل يشء لَنِصَف ونعّرَف ونحّدَد 
ا أنه  ما هو هذا اإلس�المي، حتى ضاق منا، وكلا جاء جيل ضّيق فيه ظ�نًّ
بالتضييق حيميه، مع أن اإلس�الم ليس س�وى نس�ق واحد واس�ع مفتوح 

يقبل الكثري مما نحجبه نحن عنه... «
أضيئت إش�ارات ربط األحزمة فأغلقُت حاس�بي، وعّدلت جلستي 
انتظ�ارا ل�ألرض.. حت�ى خرج�ت الطائ�رة عن اس�تقرارها وب�دأت يف 

اهلبوط. 
�ُت م�ن »ُزهرا« ونحن نع�ر املمر مرسعني إىل داخ�ل املطار أهنا  عرفرْ
س�تكمل معي الطري�ق إىل جدة، فاجلامع�ة منحتها رحلة عم�رة قبل بدء 

الدراسة أيضا. 
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مل يك�ن انتظارنا يف ديب كافيا حتى لنصيل الظهر والعرص مجعا، أدركنا 
بواب�ة اخلروج جري�ا يف حلظاهتا األخرية، لتقلع الطائ�رة إىل جدة بعد أقل 

من مخس وأربعني دقيقة فقط من وصولنا. 
* * *

يف املدين�ة تقط�ع الس�يارة طري�ق عم�ر بن اخلط�اب حت�ى تصل إىل 
مي�دان العنرية. ألقي نظرة عىل املس�جد القائم هناك، والذي حيمل نفس 
اس�م املي�دان. بناه الس�لطان عب�د احلميد الث�اين يف أوائل الق�رن املايض، 
احتفاال بافتتاح خط س�كة احلديد الذي يصل املدين�ة بعاصمة اخلالفة.. 

استانبول.
كان�ت »ُزهرا« ق�د صحبتني حني عرضت أن أس�اعدها فرتة إقامتها 

يف املدينة. 
وصلنا إىل املسجد النبوي من جهة باب السالم، لكن الفنادق العالية 
كان�ت ختفي املس�جد فال يظه�ر من�ه أي يشء، حت�ى أذان املغرب وصل 
ضعيف�ا. ق�ال الس�ائق: لن أس�تطيع الدخ�ول أكثر من ذل�ك ألن الطرق 

مزدمحة وقت الصالة. 
أحكمت »ُزهرا« لف غطاء رأسها، أدخلت خصالت شعرها بكفها 
ا ب�ني فندقني ليظهر أمامنا املس�جد مرة  جي�دا، ونحن نع�ر الطريق، ومَمَرًّ

واحدة، مهيبا، منريا، كأن الليل حني نزل عىل املدينة مل ينزل عليه.
وقَفت هي متس�مرة ال تتحرك، تدير عينيها فيا حوهلا. كانتا دامعتني 

وهي تقول: ال أصدق أنني هنا، قريبة إىل هذا احلد. 
ُد يف أول الس�احة،  دوى صوت إقامة الصالة صافيا عاليا، ونحن بعرْ

مل نخُط خطوًة واحدًة. 
ُت حني قال أشهد أن حممدا رسول اهلل:  مَتَتَمترْ ومتتمرْ

»السالم عليك يا رسول اهلل.« 
نزلنا لنتوضأ، واتفقنا عىل أن ينتظر الذي يسبق منا صاحبه عند أقرب 
س�ارية مظ�الت أمامنا، عليه�ا لوحة تش�ري إىل مداخل الوض�وء مكتوبة 



363

بالعربية واالنجليزية والفارسية.. 
أس�مع اإلمام يقرأ وال�درج ينزل يب إىل املواضئ آيات س�ورة الرعد 

التي سمعتها يوم وصلت إىل طهران: 
ُر  َا َيَتَذكَّ َمى إِنَّ قُّ َكَمنرْ ُهَو َأعرْ َ َا ُأنِزَل إَِليرَْك ِمن َربَِّك احلرْ َلُم َأنَّ ﴿َأَفَم�ن َيعرْ

َباِب﴾ ُلوارْ اأَللرْ ُأورْ
يضعف الصوت كلا نزلنا ،وتزيد رائحة املطهر الذي يستعمله العال 

يف تنظيف األرضيات. 
أم�أل صدري باهلواء املحمل بعطر املطه�ر ،وقد تبدل صوت التالوة 
إىل رن�ني أدوات النظاف�ة بالب�الط ،وإىل تداخل صدى أص�وات الناس، 

وخرير املاء املنساب. 
اكتشفت كم كنت أشتاق حتى هلذه التفاصيل الصغرية.. 

ح�ني صعدت من الوضوء، كانت الصالة ق�د انتهت، قالت »ُزهرا« 
نسلم عىل رسول اهلل أوال.

قلت: ال يمكنك الدخول اآلن، أوقات النساء تكون يف الصباح. 
م اآلن! قالت: بل أريد أن أَسلِّ

رسن�ا حتى حاذين�ا احلجرة الرشيفة من أمام س�ور الِقبرْل�ة. إذا رفعنا 
م، ويف  وجوهن�ا تك�ون الُقّب�ة اخل�رضاء فوقنا مب�ارشة.. قل�ُت: هنا ُنس�لِّ

الصباح ُتسلِّمني من الروضة الرشيفة. 
بكت وبكيت. 

كنت أسمع نحيبها اخلفيف، وصوهتا املتهدج، وأنا أسلم:
السالم عليك يا رسول اهلل.. 
السالم عليك يا رسول اهلل.. 

السالم عىل صاحبيك أيب بكر، وعمر. 
السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني.

* * *
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تركته�ا عند أقرب باب للنس�اء، جهة البقيع، واتفقن�ا عىل أن نلتقي 
بعد العش�اء بس�اعة عند موضع حددته هلا، واجتهُت أنا إىل البقيع، الذي 
كان مفتوح�ا جلنازة بعد املغرب، دخلت وأنا أعرف طريقي إىل قر عثان 

بن عفان ريض اهلل عنه. 
كان املوضع يوم دفن رشقّي البقيع، وهو اآلن يف داخله.

»الس�الم عليك يا أمري املؤمنني... يا ذا النورين، يا ش�هيدا كان موته 
امتحانا طويال مل ننجح يف أوله ... «

انقطع مني الكالم ومل أجد ش�يئا أقوله.. فوقفت صامتا تتداخل 
يف ذهن�ي الصور، وف�اة عمر بن اخلط�اب، واجتاع الس�ّتة، وتناُزل 
عبد الرمحن بن عوف، ثم مش�اوراته مع اخلمس�ة الباقني، حتى ُبويع 
لعثان بن عفان يف املسجد، أصواُت املسلمني حول بيته وهو حمارٌص، 
وأصاب�ع زوجت�ه نائلُة الت�ي ُقطَعت وه�ي تدافع عنه، تكب�رٌي خمتلٌط 
هبتاف�اٍت وصيحاٍت ليس�ت واضحة، حتى س�معُت أذان العش�اء، 

فانقطعت الصور واألصوات.
قبل أن أنرصف وجدت عىل لساين دعاء كنت أحفظه وأنا صغري 

من ِكَتاب يف ُكتب املدرسة: 
»اللهم إين أحب صحابة نبيك مجيعا، فَهبرْني ألحدهم يوم الفزع 

األكر، فإنك تعلم أين ما أحببتهم إال فيك، يا أرحم الرامحني«
وعدت أسلم.. وانرصفت. 

* * *
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